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Umuarama libera feiras, mas justiça 
vai decidir o fechamento do comércio

 
Nº: 11.826  -   R$ 1,50
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PRISÃO 

Polícia elucida 
latrocínio em 

Perobal 
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CORONAVÍRUS

Casos crescem 
no Paraná 
e no Brasil

Umuarama,
Quinta-feira,
9 de Abril de 2020

PESCA E PASSEIOS PROIBIDOS - Representantes do Coripa, polícia 
Ambiental, ICMBio e outras lideranças do Paraná e Mato Grosso do Sul assinam 
documento que sugere a proibição de pesca e passeios no parque Nacional de Ilha 
Grande e seu entorno no rio Paraná nos próximos dias. Várias cidades como Icaraíma 
(foto) já proíbem o acesso ao rio.  Página A5

O dia de ontem voltou a ser agitado nas medidas contra o coronavírus em Umuarama. Pela manhã o prefeito Celso Pozzobom fez concessões e  diminuiu 
o toque de recolher de 21 para 22 horas e permitiu a volta das feiras livres de quarta, sexta-feira e domingo. Aliás, a de amanhã ocorre hoje perto da 
Guarda Municipal. À tarde, uma ação judicial pediu o fechamento do comércio, diante da grande movimentação de idosos. Decisão da justiça deve ser 
conhecida hoje. E à noite,  o Tribunal de Justiça concedeu liminar que acaba com o toque de recolher na cidade. Apenas as igrejas não conseguiram 
avanços e o atendimento deve ser individual e celebrações pela Internet, rádio ou TV.  Páginas A3, A5 e A6
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SANGUE 

Hemonúcleo 
volta a atender 

doadores 
à tarde

O hemonúcleo de Umuara-
ma volta a coletar sangue 
no período integral. A am-
pliação no atendimento 
só foi possível devido a 
parceria com a Prefeitura 
de Umuarama, que alocou 
um médico para atender o 
público no período da tarde.
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REDE NACIONALO

Bolsonaro 
volta defender 

cloroquina 
contra Covid-19
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TRABALHADORES

Em junho será 
liberado R$ 
1.045,00 do 

FGTS a todos

Na condição de presidente da Associação Médica de Umuara-
ma, entidade representativa dos médicos de Umuarama, comuni-
camos nossa preocupação em relação ao número de novos leitos 
disponibilizados pelo estado para atendimento de pacientes com 
Corona Vírus.

Apesar de todas as importantes ações realizadas por nosso 
município e região, alertamos para o fato de que a estrutura hos-
pitalar de Umuarama não está preparada para uma demanda vo-
lumosa de pacientes contaminados pelo vírus, que estejam em 
situação grave, considerando que os leitos de UTI já possuem 
uma taxa de 80% a 90% de ocupação, e no momento só estão 
disponíveis sete (7) leitos de UTI habilitados na Uopeccan. 

É imprescindível para nossa cidade e região, que estejamos 
preparados para atender o maior número possível de pacientes 
infectados pela COVID-19, portanto, protocolamos, através des-
te documento, a Regional de Saúde e demais órgãos responsá-
veis, alertando sobre o número limitado de vagas de UTI e soli-
citando que mais leitos sejam habilitados o quanto antes, para 
que recebam os devidos equipamentos utilizados nestes tipos de 
tratamento (monitores, ventiladores, etc.), para que estejam dis-
poníveis em tempo hábil, considerando que não há ventiladores 
disponíveis para compra no mercado.

Nessa situação, pedimos a população que sigam estritamente 
os protocolos de prevenção, que evitem aglomerações e saiam 
somente se for extremamente necessário, mantendo todos os 
cuidados de higiene, para que nos ajudem a reduzir o número de 
casos graves.

CORONAVÍRUS

Associação Médica
de Umuarama faz
alerta à população
sobre a Covid-19

Atenciosamente
Dr. Ronaldo de Souza

Presidente da Associação Médica de Umuarama

Umuarama
perde o
médico
Renato
Merçon 
A cidade de Umuarama perdeu 
ontem o pioneiro Renato Mercon 
Vieira. Ele foi médico ginecolo-
gista, vice-prefeito, secretário de 
Educação. Fundou associações, 
entidades, instalou escolas e 
teve atuação de destaque tam-
bém na Medicina.  Página A4
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Cloroquina
Durante o discurso, Bolsonaro também 

ressaltou seu posicionamento sobre o uso da 
hidroxicloroquina e afirmou que ouviu médicos, 

pesquisadores e chefes de Estado de outros países. 
“Passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibi-
lidade de tratamento da doença desde sua fase 
inicial”. “Há pouco, conversei com o Dr. Roberto 
Kalil. Cumprimentei-o pela honestidade e compro-
misso com o Juramento de Hipócrates, ao assumir 
que não só usou a Hidroxicloroquina, bem como a 
ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão 
salvos.” Mais cedo, ele havia usado o Twitter para 
afirmar que “cada vez mais o uso de cloroquina se 
apresenta como algo eficaz”. 

 •Bolsonaro ontem em rede nacional

Charge

Últimas
EM REDE NACIONAL

Bolsonaro reitera uso da cloroquina e diz 
que indicaria remédio à mãe de 93 anos

Liminar do TJ-PR suspende ‘toque de recolher’ em Umuarama 
Umuarama – Em uma decisão liminar tomada agora 

a noite o Tribunal de Justiça, em Curitiba, suspendeu 
o ‘toque de recolher’ em Umuarama. Com isso a cir-
culação no Município após às 22 horas fica liberada a 
partir de hoje (8).

A decisão do desembargador José Maurício Pinto de 
Almeida da 2ª Câmara Criminal pegou de surpresa o 
Poder Executivo do município, que durante pronuncia-
mento na manhã desta quarta-feira (8) anunciou que o 
horário restritivo seria reduzido. Desde segunda-feira 
(6), entre às 20 horas e às 5 horas a circulação estava 
proibida para a maior parte da população. A Procura-
doria de Umuarama tem 3 dias para se manifestar nos 
autos.

EFEITO GERAL
A liminar foi concedida em efeito ‘erga omnis’, ou 

seja, para toda a população de Umuarama. O pedido 
foi em um Habeas Corpus impetrado pelo advogado 
Juliano Gregório da Silva, a pedido de Denise Cristina 
dos Santos Ciapatico, que pede a suspensão imediata 
do artigo 2º do Decreto Municipal 82/2020.

Na decisão o desembargador entendeu que não há 
embasamento científico que justifique o ‘toque de reco-

lher’ apenas no período noturno, como forma eficiente 
de combate a pandemia do Covid19, transmitido pelo 
coronavírus. Também afirmou que a decisão de impedir 
a livre circulação afronta o direito constitucional de ir e 
vir e se caracteriza como abuso de autoridade.

LIMINAR
Consta no documento: “Constata-se que o ato 

emanado do Prefeito perfectibilizou-se como ato abu-
sivo investido na autoridade de Chefe do Executivo 
Municipal, o qual fere de maneira inconteste cláusula 
pétrea (direitos e garantias fundamentais – o de ir e 
vir), passível de saneamento por meio de habeas corpus 
dirigido a esta 2ª Câmara Criminal. 4. Há muito que 
esta 2ª Câmara Criminal entende inexistir supressão de 
instância em análise de habeas corpus, principalmente 
quando a situação permeia a constrição do direito de 
ir e vir. 4. Trata-se, portanto, sob uma ótica perfunc-
tória, de medida que transcendeu a necessidade real 
do município, impingindo a seus cidadãos coação na 
liberdade de ir e vir sem qualquer respaldo legal ou 
científico para tanto.

A Prefeitura de Umuarama não havia se pronunciado 
sobre o assunto até o fechamento desta edição.

Regularização de CPF
pode ser feita pelo
site da Receita Federal

A Receita Federal in-
formou ontem (8) que 
a regularização do Ca-
dastro de Pessoa Física 
(CPF) para ter acesso 
ao programa de auxílio 
emergencial do governo 
federal pode ser feita no 
site do órgão a qualquer 
hora do dia.

O esclarecimento foi 
feito após cidadãos terem 
relatado dificuldades para 
inserir o número do CPF 
no aplicativo Caixa - Au-
xílio Emergencial, que per-
mitirá o cadastramento 
para receber o valor de R$ 
600 para compensar a per-
da de renda decorrente da 
pandemia de coronavírus.

Segundo a Receita, o 
aplicativo tem recebido 
um grande número de 
acessos, fato que pode 
estar dificultando o ca-
dastro dos beneficiários. 
O órgão orienta que as 
pessoas continuem ten-
tando realizar o cadastro 
ao longo do dia caso não 
seja possível realizá-lo na 
primeira tentativa.

Caso o problema per-
sista, o cidadão deve veri-

ficar no site da Receita se 
seu CPF está em situação 
irregular. Caso seja en-
contrada alguma pendên-
cia, o problema poderá 
ser resolvido por meio 
da página de serviços 
do órgão, preenchendo 
o formulário eletrôni-
co “Alteração de Dados 
Cadastrais no CPF”.

Se a pendência con-
tinuar, o cidadão deverá 
procurar o atendimento 
presencial em uma agên-
cia da Receita Federal.

A Receita alerta ainda 
que, se o CPF estiver em 
situação regular, mas o 
usuário não conseguir 
realizar o cadastro no 
aplicativo, o problema 
não estará relacionado 
ao órgão. A estimativa 
da Caixa é de que 20 
milhões de trabalhadores 
informais não inscritos 
em programas sociais po-
derão baixar o aplicativo 
que permitirá o cadastra-
mento para recebimento 
da renda básica emer-
gencial. O auxílio é de R$ 
600 ou de R$ 1,2 mil para 
mães solteiras.

Governo libera novo saque de R$ 1.045 do FGTS entre 15 de junho e 31 de dezembro
BRASÍLIA (AE) - O governo anunciou ontem uma nova 

rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Desta vez, 60 milhões de trabalhadores terão 
direito a sacar R$ 1.045 (um salário mínimo) entre 15 de 
junho e 31 de dezembro deste ano

A medida, mais uma do pacote de resposta à pandemia da 
covid-19 no Brasil, foi antecipada pelo Estadão/Broadcast e 
publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) 
na madrugada de ontem. Segundo projeções do governo, R$ 
36 bilhões devem ser injetados na economia.

Como se trata de uma medida provisória (MP), a ope-
ração tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada 
pelo Congresso em 120 dias. Diante da crise da covid-19, 
o Congresso editou um ato para que as MPs tenham um 
rito mais rápido no Legislativo durante esse período, de 
apenas 16 dias.

Caberá à Caixa Econômica Federal definir os critérios 
e o cronograma dos novos saques. Os trabalhadores que 
fizeram opção pelo saque aniversário (realizado uma vez 
por ano, sempre de acordo com a data de aniversário do 

cotista) também terão direito ao novo saque, desde que 
tenham saldo suficiente para isso em suas contas. 

O diretor do FGTS no Ministério da Economia, Gustavo 
Tillmann, afirmou que um saque maior foi estudado pelo 
governo, mas disse que a liberação de R$ 1.045 foi a consi-
derada “mais segura”. 

“Para liberar todo o saldo do FGTS, mobilizaríamos R$ 
390 bilhões e acabaríamos com o fundo. Não haveria mais 
políticas de saneamento e habitação que são custeadas pelo 
FGTS. A maior parte do dinheiro está emprestada para 
operações de financiamento”, afirmou o secretário.

PIS/ Pasep
A MP ainda extingue o Fundo PIS/Pasep, instituído por 

lei complementar em 1975, e transfere o seu patrimônio 
para o FGTS. Esse fundo era formado por contas individuais 
e alimentado até 1988 pelas receitas que hoje compõem o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Há mais de 30 
anos o Fundo PIS/Pasep não conta mais com arrecadação 
para essas contas.

Câmara adia para hoje votação
de ajuda a estados e municípios

O presidente da Câ-
mara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
adiou a votação do pro-
jeto de lei complemen-
tar que prevê auxílio 
emergencial a estados e 
municípios previsto para 
ser votado ontem(8). A 
dificuldade de acordo 
entre os parlamentares 
inviabilizou a votação do 
texto, que recebeu mais 
de 100 emendas.

De acordo com Maia, 
o impacto fiscal dessa 
recomposição será de 
aproximadamente R$ 35 
bilhões. O valor consi-
dera a previsão de que-
da de 30% de arrecada-
ção fiscal de estados e 
municípios nos próximos 
meses.

A proposta deve ser 
votada nesta quinta-feira 
(9). O texto substitui o 
chamado Plano Mansue-
to, que ainda deve ser 
analisado pelos parla-
mentares no segundo 
semestre.

“Todos os estados vi-
vem a mesma angústia 
para recompor receitas 
no enfrentamento à cri-
se. Nossa proposta vai 
muito próximo do que 
muitos técnicos defen-
dem: uma proposta que 
trata da recomposição 
do ICMS de espaços para 
que estados possam ir 
atrás de empréstimos e 
financiamento, limitada 
a 8% da Receita Corrente 
Líquida.”.

A proposta traz medi-
das para apoiar estados, 

municípios e o Distrito 
Federal a enfrentar a 
pandemia de Covid-19 e 
a consequente queda de 
arrecadação fiscal. Esses 
entes federativos serão 
autorizados a suspender 
o pagamento das dívi-
das refinanciadas pela 
União, receber auxílio 
para recompor perda de 
arrecadação e ter novo 
limite de endividamento.

O texto prevê que os 
recursos de recompo-
sição fiscal devem ser 
exclusivamente aplica-
dos em ações que mi-
tiguem os impactos da 
pandemia do Covid-19 
na saúde, na assistência 
social, no emprego, na 
atividade econômica e na 
arrecadação.

Estados e o Distrito 
Federal terão, no exercí-
cio de 2020, limite equiva-
lente a 8% da receita do 
exercício do ano pas-
sado para contratação 
de empréstimos com ga-
rantia da União. Esses 
recursos também devem 
ser aplicados em ações 
de enfrentamento ao 
novo coronavírus e na es-
tabilização da receita 
no exercício de 2020. A 
previsão de Rodrigo Maia 
é de um volume de R$ 50 
bilhões seja disponibili-
zado para empréstimos.

C o m o  c o n t r a p a r -
tida às medidas emer-
genciais, estados e mu-
nicípios não poderão 
conceder aumento sala-
rial a servidores neste 
ano.

O presidente Jair Bolsonaro disse, apesar de reconhe-
cer “não ser médico”, que indicaria o uso da hidroxiclo-
roquina - medicamento em fase de testes para o combate 
ao novo coronavírus - para sua própria mãe, com 93 
anos. “Se me ligarem que ela tem sintomas, começará 
com cloroquina”, disse o presidente em entrevista à Rede 
Bandeirantes e em rede nacional.

O presidente comemorou a recomendação do Ministério 
da Saúde que se fizesse o uso do medicamento e parabe-
nizou o ministro Luiz Henrique Mandetta por ele ter se 
convencido da utilização do remédio. Ao jornalista José 
Luiz Datena, Bolsonaro disse: “Há mais de 40 dias que eu 
tô falando dessa possibilidade”. O presidente ainda disse 
que se acertou com Mandetta após discordâncias sobre 
as políticas de isolamento social, mas não respondeu à 
pergunta se cogitou demiti-lo .

Bolsonaro ainda citou a suposta administração de água 
de coco na veia de soldados feridos na Segunda Guerra 
Mundial para justificar o uso da hidroxicloroquina em 
pacientes da covid-19. “Imagine se tivesse que seguir o 
protocolo naquela época”, disse o presidente.

O presidente ressalvou que a prescrição do medicamen-
to deve ser feita com acompanhamento médico”. De acordo 
com Bolsonaro, o País aguarda a chegada, até sábado, de 
um carregamento de meia tonelada de insumos da Índia 
para a produção do remédio.

Em rede nacional, o presidente manteve o tom mais 
ameno já adotado no último dia 31, ressaltando que tanto 
o vírus quanto o desemprego devem ser combatidos, 
mas fez questão de frisar que as medidas de isolamento 
social, constantemente criticadas por ele, “são de res-
ponsabilidade exclusiva” de prefeitos e governadores. 
Outra preocupação foi reforçar a mensagem de que a 
hidroxicloroquina pode salvar vidas, mesmo sem que haja 
consenso científico sobre a eficácia e segurança da droga. 

“Ser Presidente da República é olhar o todo, e não 
apenas as partes. Não restam dúvidas de que o nosso 
objetivo principal sempre foi salvar vidas”, disse, no início. 
“Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões 
do País de forma ampla, usando a equipe de ministros que 
escolhi para conduzir os destinos da Nação. Todos devem 
estar sintonizados comigo”, disse. 

Em seguida, reconheceu a autonomia de governadores 
e prefeitos, mas deixou claro que o governo federal não 
foi consultado antes de medidas como fechamento do 
comércio fossem adotadas. “Respeito a autonomia dos 
governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma 
restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos 
mesmos. O Governo Federal não foi consultado sobre sua 

amplitude ou duração.” 
Bolsonaro disse então que os prejuízos econômicos 

podem ser piores que os causados pelo vírus. “Os mais 
humildes não podem deixar de se mover para conseguir o 
pão de cada dia. O desemprego também leva à pobreza, à 
fome, à miséria, enfim, à própria morte. Com esse espírito, 
instruí meus ministros”, pontuou.
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Paraná soma 550 casos 
confirmados e 17 óbitos 
por conta do Covid-19

Umuarama/Curitiba - O boletim do coronavírus 
divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde nesta 
quarta-feira (08) confirma mais dois óbitos pela 
doença, 39 novos casos e 341 descartados. Agora 
o Paraná soma 17 mortes, 550 casos confirmados e 
5.303 descartados.

Em Umuarama o número de suspeitos continuam 
aumentando hoje são 78 em acompanhamento, 
destes um está na enfermaria, quatro na UTI e 73 
em isolamento domiciliar. Os números de casos 
confirmados não houve alteração e continuam sendo 
dois, que já foram curados da doença.

Os óbitos referem-se a um homem de 63 anos, 
de Paranaguá, que estava internado desde o dia 31 
de março no Hospital Regional do Litoral, possuía 
comorbidades, sendo confirmado para Covid-19 
no sábado (4); e um homem de 56 anos de Campo 
Mourão, que estava internado em um hospital da 
região desde quinta-feira (2), tendo a confirmação 
da doença no último domingo (5). Ambos vieram a 
óbito nesta quarta-feira (8).

A Secretaria da Saúde também divulgou a 
confirmação de 39 novos casos nos municípios de 
Cascavel (1), Curitiba (12), Toledo (1), Londrina (5), 
Cambe (1), Arapongas (1), Araruna (1), Rio Negro 
(1), Mandirituba (1), Quatro Barras (1), Rio Branco 
do Sul (1), Campo Largo (1), Piraquara (1), Fazenda 
Rio Grande (2), Ivaiporã (1), São João do Ivaí (1), 
Paranaguá (1), Bandeirantes (1), Maringá (2).

Além destes, há pacientes que residem fora do 
Estado, que foram diagnosticados e atendidos no 
Paraná. São de Mafra (1), Santa Catarina; Barra do 
Turvo (1) e Campinas (1), os dois últimos do estado 
de São Paulo.

DADOS
Além de informar sobre os 550 casos confir-

mados, as 17 mortes e os mais de cinco mil casos 
descartados, o boletim da Saúde também traz 333 em 
investigação. Dentre as confirmações, 11 pacientes 
não residem no Estado. Há 100 pacientes internados, 
59 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 41 
em leitos clínicos. Até agora, 106 pessoas já foram 
liberadas do tratamento, no Paraná. Esse dado não 
inclui ainda o número de Curitiba.
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Prefeitura disponibiliza médico e
hemonúcleo volta atender manhã e tarde

Umuarama – O hemonú-
cleo de Umuarama volta a 
coletar de sangue no perío-
do integral. A ampliação no 
atendimento só foi possível 
devido a parceria com a 
Prefeitura de Umuarama, 
que alocou um médico para 
atender o público no perío-
do da tarde.

Segundo Cláudio Fran-
cisconi, coordenador do 
hemonúcleo regional, com 
a ampliação do horário 
de atendimento é possível 
que as coletas de sangue 
aumentem 30% dando uma 
folga em tempos de dengue, 
quando o a solicitação por 
plaquetas chegou a 500 por 
mês. “Retomamos o período 
da tarde, graças a ação do 
prefeito Celso Pozzobom 
em disponibilizar um mé-
dico para o atendimento”, 
disse. 

Francisconi também 
pediu aos doadores que co-
mecem a utilizar o agenda-
mento online para doação. 
O processo pode ser feito 
no site: www.saude.pr.gov.
br/doacao ou no www.pia.
pr.gov.br. “Nosso objetivo é 
realizar todos os agenda-

Umuarama - A Prefei-
tura de Umuarama alte-
rou o horário do toque 
de recolher, determinado 
para conter a circulação 
de pessoas e evitar o con-
tágio do coronavírus, e 
autorizou o funcionamento 
parcial das feiras, desde 
que observadas medidas de 
enfrentamento à pandemia. 
As mudanças estão em 
novo decreto municipal com 
ações referentes à situação 
de emergência no combate 
à Covid-19.

O decreto 087/2020 será 
publicado na quinta-feira, 
9, pelo diário oficial do 
município, mas tem efeito 
desde ontem e altera pon-
tos do decreto 082/2020. Ele 
determina que a população 
deverá se sujeitar ao toque 
de recolher a partir das 
22h (horário limite também 
para entregas) até as 5h do 
dia seguinte, durante toda 
semana. “Neste horário 
todos devem ficar em casa”, 
reforça o prefeito Celso 
Pozzobom.

A restrição de horário 
não se aplica apenas ao 
trabalhador do comércio 
e prestação de serviços 
emergenciais ligados à saú-
de (hospitais, farmácias, 
etc.); ao servidor público 
e prestador de serviços 
essenciais, emergenciais 
ou que não possa ser desen-
volvido em outro horário; e 
ao funcionário privado que 

O número de mortes 
decorrentes do novo co-
ronavírus chegou a 800 
no Brasil, segundo dados 
divulgados ontem(8) pelo 
Ministério da Saúde. O re-
sultado marca um aumento 
de 20% em relação a ontem, 
quando eram registrados 
667 óbitos.

Entre anteontem e on-
tem, foram 133 novas mor-
tes, o maior total desde o 
início da medição. Na atua-
lização de ontem, foram 
 114 novas mortes. No re-
corte por sexo das pessoas 
que morreram, 59% eram 
homens e 41% mulheres. 
Na distribuição por faixa 

Decreto libera feiras de quarta, sexta e domingo
e altera toque de recolher em Umuarama 

necessite se locomover do 
(ou para o) seu trabalho 
em serviços essenciais que 
envolvam fornecimento de 
alimentos, itens de higiene 
ou saúde.

O horário de fechamen-
to dos estabelecimentos 
comerciais, industriais 
e prestadores de serviço 
fica limitado às 20h em 
qualquer dia, com exceção 
de postos de combustível, 
farmácias e prestadores 
de serviço emergencial de 
saúde. Quando não for pos-
sível o isolamento social, o 
decreto define que pessoas 
do grupo de risco deverão 
observar as medidas de 
proteção e usar máscara 
obrigatoriamente nos lo-
cais de movimento público.

FEIRAS

As feiras em espaços pú-
blicos continuam proibidas, 
porém o decreto autoriza o 
funcionamento das feiras 
de quarta-feira, sexta e 
domingo com medidas de 
segurança.  As barracas 
deverão ter no mínimo dois 
metros de distância entre 
elas; fornecedores devem 
usar máscara e álcool gel 
70% ou similar antes de 
cada atendimento e dispo-
nibilizar material de higie-
nização aos consumidores.

Outras exigências são 
bebedouros públicos la-
crados; banheiros abertos 
e abastecidos com água 
e sabão; se houver fila, o 
feirante deve manter dois 
metros de espaço entre os 
consumidores; não devem 
ser disponibilizar mesas, 
cadeiras, bancos ou simila-

res aos clientes; e por fim a 
pessoa responsável pelo re-
cebimento das vendas não 
poderá manusear produtos, 
devendo frequentemente 
higienizar as mãos.

O decreto proíbe o con-
sumo de alimentos ou be-
bidas nas feiras ou em 
suas imediações, devendo 
os fornecedores informar 
os clientes, e restringe 
também a montagem de 
brinquedos ou outros equi-
pamentos similares. “Não 
podemos ter crianças na 
feira, neste momento. E 
recomendamos que apenas 
uma pessoa da família vá 
fazer as compras, e de 
preferência alguém foram 
do grupo de risco”, acres-
centou o prefeito Celso 
Pozzobom.

DELIVERY
Às demais feiras, ainda 

não liberadas, está auto-
rizada a comercialização 
dos produtos com entrega 
em domicílio. O município 
determina ainda que não 
deve ser utilizada mão de 
obra de pessoas que con-
vivem com idosos (acima 
de 60 anos), portadoras 
de doenças crônicas e/ou 
cardiovasculares, diabé-
ticos, hipertensos e com 
a imunidade ou a saúde 
debilitada, e fica recomen-
dado aos munícipes o uso 
de máscara no comércio e 
locais acessíveis ao público.

As barracas deverão ter no mínimo dois metros de distân-
cia entre elas; fornecedores devem usar máscara e álcool gel 
70% ou similar

Brasil registra 800 mortes pelo novo coronavírus
etária, 77% tinham acima 
de 60 anos. Na semana 
passada, esse percentual 
estava em 90%.

Quanto às complicações 
associadas à morte, 336 ti-
nham cardiopatia, 240 eram 
diabéticos, 82 tinham algu-
ma uma pneumopatia e 55 
experimentavam algum tipo 
de condição neurológica.

São Paulo concentra o 
maior número de pessoas 
mortas por complicações 
da doença, 428. O estado 
é seguido por Rio de Ja-
neiro (106), Pernambuco 
(46), Ceará (43) e Ama-
zonas (30).

Além disso, foram regis-

tradas mortes no Paraná 
(17), Santa Catarina (15), 
Bahia (15), Minas Gerais 
(14), Distrito Federal (12), 
Rio Grande do Norte (11), 
Maranhão (11), Rio Grande 
do Sul (9), Goiás (7), Espíri-
to Santo (6), Pará (6), Piauí 
(5), Paraíba (4), Sergipe (4), 
Alagoas (2), Mato Grosso 
do Sul (2), Amapá (2), Acre 
(2), Rondônia (1), Roraima 
(1) e Mato Grosso (1).

Infectados
O número de pacientes 

infectados pelo novo coro-
navírus chegou a 15.927, 
segundo balanço de hoje do 
Ministério da Saúde. O 
resultado representa um 

crescimento de 16% em 
relação a ontem, quando os 
dados da pasta marcavam 
13.717 pessoas infectadas. 
A taxa de letalidade do país 
subiu de 4,4% pra 5% entre 
segunda  e quarta-feira. 

Mundo
No balanço de ontem, 

foram 2.210 novos casos, 
um novo recorde. Até então, 
o maior número de de novas 
pessoas infectadas no dia 
tinha sido ontem, quando 
foram registrados 1.661 ca-
sos. As hospitalizaçõ es por 
covid-19 somaram 3.416.

Em comparação com os 
outros países, o Brasil é o 
14º em número de casos 

mentos para doação de san-
gue de forma online. Mas o 
doador espontânea ainda 
pode chegar no balcão do 
hemonúcleo para realizar 
a doação de sangue”, ex-

plicou. 
Agora o hemonúcleo 

começa a atender a comu-
nidade de doadores das 8 
horas às 11h30 e das 13h30 
às 17h30. “Mesmo com a 

confirmados no mundo, 
12º em número de mortes, 
8º em taxa de letalidade 
(óbitos por casos confir-

mados) e 16º em índice de 
letalidade (falecimentos 
proporcionais à popula-
ção). AG Brasil 

situação do coronavírus, 
os doadores estão compa-
recendo de forma satisfató-
ria. Hoje Umuarama passa 
por uma situação a parti, 
pois com o aumento de 

casos de dengue muitas bol-
sas de sangue e plaquetas 
estão sendo requisitadas 
pelos hospitais e sempre 
precisamos de doação”, 
ressaltou Francisconi. 

Medidas preventivas
Mesmo com as suspei-

tas de coronavírus em 
Umuarama e o pedido 
para as pessoas ficarem 
em casa, a doação de san-
gue continua sendo vital 
para salvar vidas. Neste 
sentido, para oferecer 
segurança aos doadores e 
sua equipe, o hemonúcleo 
de Umuarama idealizou 
estratégias sanitárias e 
orientações.

Entre as ações, agora 
os doadores esperam no 
lado de fora da unidade e 
devem permanecer a uma 
distância de mais de um 
metro entre as pessoas. 
Apenas duas pessoas en-
tram no hemonúcleo para 
realizar a doação, para 
isso, os doadores passam 
por um rigoroso protocolo 
de assepsia.

“A recomendação é que 
o doador já venha com 
a ideia da lavagem das 
mãos. Antes de entrar no 
hemonúcleo ele passa por 
uma higienização e essa 
limpeza continua em cada 
sala que a pessoa percorre 
até adoção”, explicou.

Agora o hemonúcleo começa a atender a comunidade de doadores das 8 horas às 11h30 e das 13h30 às 17h30
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Mande denúncias, foto e
sugestões de matérias para o

pelo WhatsApp 9 9913-0130

Baque
O Brasil tem 3.500 salas de cinema e estão 

todas fechadas. 
Muitas não serão mais reabertas.
O cinema é uma indústria que emprega 

muito mais gente do que se supõe.

Papo rápido
- Quem é que está ganhando a guerra?
- Os mesmos de sempre, os fabricantes de 

armas...

Faleceu ontem cedo e foi sepultado à 
tarde, em Umuarama, o médico ginecolo-
gista Renato Merçon Vieira. Ele estava com 
86 anos, 61 deles vividos em Umuarama, 
onde chegou em 1959, após se formar em 
Medicina no Rio de Janeiro. 

Dr Renato Merçon trabalhou inicialmen-
te no antigo Hospital Cristo Rei, que ficava 
na avenida Brasil, em frente ao endereço 
onde hoje fica a Casa dos Parafusos. De-
pois ajudou a fundar e passou a atuar no 
Hospital Nossa Senhora Aparecida.  Foi 
responsável por uma grande quantidade 
de partos na cidade, principalmente nos 
anos 60 e 70. Foi um dos fundadores da 
Associação Médica de Umuarama. 

Além da atuação exemplar na Medici-
na, também foi vice-prefeito da cidade na 
gestão do prefeito João Cioni, no início dos 
anos 70, depois exerceu o cargo de secretá-
rio municipal de Educação, quando ajudou 
a instalar a maioria das escolas municipais 
de Umuarama. Participou ativamente ain-
da na fundação da Assumu e da APAE, além 
da prestação de inúmeros outros serviços 
na comunidade umuaramense. 

Viúvo, deixou os filhos Fernando, Rober-
to, Eduardo e Sérgio. 

Umuarama perde o pioneiro
médico Renato Merçon Vieira

Dr. Renato Merçon (esq) 
na foto com o também médico 

e amigo Dr. Fumiyo Sakabe

Filas
O prefeito de Goioerê, Pedro Coelho, foi para 

as ruas ajudar a organizar filas em bancos.
Fez bem, mas, quem mal pergunte, lucrando 

bilhões de reais por trimestre os bancos não vão 
investir nada em pessoal para atender o súbito 
aumento de demanda em suas agencias?

É só para esclarecer...
Ô raça gananciosa!

Abre e fecha
Em pelo menos uma dezena de cidades pa-

ranaenses que tentaram reativar as atividades 
econômicas, a falta de consciência de parte da 
população está obrigando prefeitos a decretar 
fechamento.

Em Umuarama, se continuar do jeito que 
estamos vendo, não vai demorar a fechar tudo 
novamente.

Ele disse:
“É hora de Pequim pagar 

pelas dezenas de milhares 
de vidas roubadas e bilhões 
de dólares perdidos como 
resultado de suas mentiras. O 
regime de Pequim quer que o 
mundo confie nele e torne-se 
dependente dele, para que ele 
possa exercer o controle sobre 
nós. Mas o mundo não irá fazer 
isso facilmente se souber que 
Pequim é responsável por essa 
pandemia.”

De Josh Hawley, senador 
republicano do Missouri, EUA, 
requerendo uma investigação 
internacional contra a ditadu-
ra comunista chinesa.

Sem frete
A queda do consumo provocou a queda da 

demanda por serviços de transporte de carga.
O cenário virou nova fonte de preocupação 

para os caminhoneiros, que já enfrentam difi-
culdades de apoio logístico nas rodovias.

Não está fácil para ninguém...

Humor na tristeza
Nas redes sociais, a turma que não perdoa 

nem que doa não se deixa levar pela ansiedade 
da pandemia e solta suas pérolas:

- “Não vejo a hora de passar para o regime 
semi-aberto”. 

E outra: 
- “Hoje vou sair de casa. É minha vez de tirar 

o lixo. Que emoção! Nem sei que roupa usar”.

Trilha sonora
Esta coluna foi escrita ao 

som de Betty Carter.
A seqüência de jóias de 

‘Round Midnight’ é de depurar 
o gosto musical.

Isn’t it Romantic, gravado no 
Nice Jazz Festival em 1998 é de 
bisar até furar o disco.

Policromático
Tem gente com saudade até 

das notificações das azuletes 
que orientavam o estaciona-
mento rotativo no centro de 
Umuarama...

Pedido da
 Associação

Médica 
encaminhado 

A Associação Médica de Umuarama divulga 
nota hoje na capa deste jornal alertando sobre 
a falta de leitos de UTI para atender aos casos 
de coronavírus em Umuarama. O deputado es-
tadual Delegado Fernando Martins disse que já 
falou com o presidente da Associação, Ronaldo 
de Souza, e fez o requerimento na Secretaria 
Estadual de Saúde pedindo providência neste 

sentido. E numa reunião com o governador 
Ratinho Junior sobre a situação do Estado foi 

informado que temos habilitados 400 leitos 
de UTI no Paraná, além de em 30 ou 40 dias 

teremos montado dois hospitais de campanha 
no Estado. O deputado disse que foi informado 
que será liberado o valor de 1 milhão de reais 
em emenda por ele encaminhada para novas 

UTIs no Hospital CEMIl ainda neste mês.

Coletiva
O bispo de Diocese de Umuarama re-

cebe a imprensa para entrevista coletiva 
às 09h00min horas, de hoje, quinta-feira, 
na Casa Episcopal.

Quando o bispo decide se pronunciar, 
o tema é sempre relevante.

Metafísico
Não está demorando a aparecer 

anúncio de estelionatário vendendo 
cloroquina fake na web?

Escrito apenas 
ontem...

Se o Reino dos Céus é dos pobres de 
espírito, então, meu Deus, já estamos no 
paraíso!

- Millôr Fernandes.

Queixa
Ontem, na fila do supermercado, uma 

senhorinha de 70 anos se queixava:
- “Não agüento mais meu pai, não 

quer parar em casa e ninguém consegue 
convencê-lo do perigo da pandemia...”

O pai, explicou ela, tem 92 anos e, 
como se vê, muita energia.

Niver
Hoje é dia de celebrar a passagem de mais um ano de vida 

do Atirador Aragão, que serve a pátria no Tiro de Guerra de 
Umuarama cheio de orgulho.

É filho caçula do soldado 483, Aragão, da 2ª Cia do Bata-
lhão da Guarda Presidencial da turma de 1975, que sou eu 
mesmo.

Parabéns meu filho!
Que sirva o Brasil hoje, amanhã e sempre.
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Cultos religiosos devem continuar on-line;
igrejas podem atender individualmente

Umuarama - O prefeito 
Celso Pozzobom reuniu-se 
na tarde desta quarta-feira, 
8, com a Associação dos 
Ministros Evangélicos de 
Umuarama (AME), Conse-
lho de Pestores e pastores 
convidados para discutir 
as medidas de contenção 
ao avanço do coronavírus 
na cidade. Por conta das 
restrições a aglomerações, 
as igrejas estão impossibi-
litadas de realizar cultos, 
missas e outras celebra-
ções, bem como reuniões 
de fiéis.

Diversas igrejas têm 
realizado cultos e cele-
brações com transmissão 
online, pela internet ou TVs 
com sinal aberto na cidade, 
e por enquanto este deve 
ser o tipo de contato entre 
os ministros e os fiéis. O 
governo do Estado atuali-
zou o decreto 4.388/2020 
com a determinação de 
que as atividades religiosas 
de qualquer natureza es-
tão permitidas apenas por 

meio de aconselhamento 
individual, a fim de evitar 
aglomerações.

A medida não restrin-
ge a abertura de igrejas e 
templos, mas recomenda a 
adoção de meios virtuais 
nos casos de reunião co-
letiva. Os atos religiosos, 
determina o decreto, devem 
seguir as orientações da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
e do Ministério da Saúde.

“Entendemos a preocu-
pação dos pastores com a 
comunidade, mas a situa-
ção ainda não permite a 
reabertura dos templos. 
Umuarama tem um número 
crescente de casos suspei-
tos do coronavírus – hoje 
são 153, com 78 pessoas 
em acompanhamento do-
miciliar e cinco internados 
(quatro deles em UTI) – e 
temos acompanhando com 
muito critério a evolução 
do quadro para tomar deci-
sões”, disse o prefeito Celso 
Pozzobom.

O prefeito lembrou que 

Prefeito Celso Pozzobom reunido com lideranças das igrejas de Umuarama

as atividades econômicas 
estão sendo liberadas de 
forma gradativa com a 
preocupação de evitar aglo-
meração e com uma série 

de cuidados que devem ser 
observados. Mas ao mesmo 
tempo em que o município 
autoriza alguns setores, 
tem adotado medidas res-

tritivas para segurar a cir-
culação de pessoas, como o 
toque de recolher.

“Os cultos religiosos são 
muito importantes, espe-

cialmente porque as preo-
cupações com a pandemia 
mexem com o lado emo-
cional das pessoas. Mas as 
aglomerações aumentariam 
o risco de disseminação 
rápida da Covid-19 e nossa 
rede hospitalar não tem 
condições de suportar um 
aumento repentino no nú-
mero de pacientes. Muitos 
necessitarão de tratamento 
intensivo, respiradores e 
uma estrutura que infeliz-
mente não temos”, lamentou

Pozzobom disse que o 
município vai manter o 
diálogo com as igrejas e de-
mais setores da sociedade 
e, na medida do avanço dos 
casos e do comportamento 
da população, adequar as 
ações de enfrentamento da 
contaminação, sempre con-
siderando as orientações 
do Ministério da Saúde, da 
Secretaria de Estado da 
Saúde e do Centro de Ope-
rações de Enfrentamento 
ao Novo Coronavirus (COE) 
do município.

Educação de Umuarama 
distribuirá merenda para famílias 
dos alunos da rede municipal

Umuarama - A Secretaria 
Municipal de Educação reu-
niu os membros do Conse-
lho de Alimentação Escolar 
(CAE) na tarde de ontem 
para discutir a distribuição 
da merenda escolar às fa-
mílias dos estudantes das 
escolas de educação básica, 
cadastradas em programas 
sociais. Nos próximos dias, o 
município montará kits com 
os alimentos e as escolas 
convocarão as famílias para 
buscar as cestas.

Por orientação do Con-
selho Nacional dos Municí-
pios (CNM),  as prefeituras 
foram orientadas a tratar a 
questão diretamente com os 
conselheiros da alimenta-
ção escolar. A distribuição 
da merenda às famílias foi 
determinada pela lei federal 
13.987/2020, que alterou a 
lei 11.947/2009 e determina 
que, durante períodos de 
suspensão das aulas nas 
escolas em razão de situação 
de emergência ou calamida-
de pública, fica autorizada 
a distribuição imediata dos 
gêneros alimentícios ad-
quiridos com recursos do 
Pnae (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar) aos 
pais ou responsáveis pelos 
estudantes matriculados 
da educação básica, com 
acompanhamento pela CAE.

A nutricionista da Secre-
taria de Educação, Fabia-
na Tonon Laino, informou 
que os alimentos da foram 
recolhidos das escolas mu-
nicipais. “Uma equipe de 
servidores da Educação e 
também conselheiros da CAE 
vai dividir os alimentos em 
kits e encaminhar para as 
escolas, que vão informar 
quantas famílias cada uma 
tem, cadastradas nos pro-
gramas sociais. Estimamos 
que serão atendidas cerca 
de 1.500 famílias”, informou.

A data de distribuição 

das cestas de alimentos 
será informada às famílias 
diretamente pelas escolas 
onde as crianças estiverem 
matriculadas. Os kits contam 
com vários itens de alimen-
tação básica, como arroz, 
feijão, macarrão, extrato de 
tomate, farinha de trigo, óleo 
de soja, bolachas e também 
uma quantidade de carne 
congelada, entre outros pro-
dutos.

A medida foi adotada por-
que as aulas estão suspensas 
por tempo indeterminado na 
rede municipal, por conta 
das medidas de enfrenta-
mento à pandemia de co-
ronavírus. O prefeito Celso 
Pozzobom informou que o 
município aguardava essa 
autorização para definir a 
distribuição dos alimentos.

“Como são produtos ad-
quiridos com recursos fede-
rais, não podemos decidir 
por conta própria o que fazer 
com eles. Existia a preocupa-
ção com a data de validade 
dos alimentos, mas agora, 
com essa orientação do go-
verno federal, finalmente 
podemos atender as famílias 
com a merenda escolar para 
que os nossos alunos possam 
continuar tendo o acesso 
à alimentação”, afirmou 
Pozzobom.

A suspensão das aulas 
gera complicações em di-
versos setores e um deles, 
de vital importância, envolve 
os estudantes que têm na 
merenda a sua principal 
fonte diária de alimentação. 
O prefeito lembra que a lei 
não tem caráter obrigatório, 
cabendo aos gestores defi-
nirem a questão. “Aqui em 
Umuarama nós optamos pela 
distribuição e agora defini-
mos a estratégia adequada 
para entregar os gêneros 
alimentícios às famílias das 
crianças das nossas escolas 
públicas”, completou.

As prefeituras foram orientadas a tratar a questão direta-
mente com os conselheiros da alimentação escolar

Pesca e passeios  em Ilha Grande e 
entorno estão proibidas neste feriadão

Altônia - O Instituto 
Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade 
emitiu nota ontem, assi-
nada também pelo Cori-
pa, polícias ambiental do 
Paraná e Mato Grosso do 
Sul, consórcio do Vale do 
Ivinhema e APA Federal 
que mantém suspensas vi-
sitação e outras atividades 
no Parque Nacional de Ilha 
Grande. A proibição tem 
por finalidade ajudar na 
prevenção contra o avanço 
do coronavírus Covid-19 
na região que compreende 
a unidade de conversação 
nos dois estados. 

A medida considera que 
o Parque Nacional de Ilha 
Grande, inclui a Praia do 
Paracaí, Lagoa

Xambrê, Praia do Meião 
e a Lagoa Saraiva se en-
quadra como Unidade de 
Conservação Federal e que 
a Área de Proteção Am-
biental (APA) das Ilhas e 
Várzeas do Rio Paraná,

compreendendo áreas 
dos estados de São Paulo, 
Paraná e Mato Grosso do 
Sul e abrangendo os

leitos dos rios Paraná 
(desde Guaíra e Mundo 
Novo na porção sul até 
Rosana e Batayporã na

porção norte), Para-
napanema (trecho abaixo 
da UHE Rosana) e demais 
tributários neste

território, se enquadra 
como UC Federal. 

A medida considera que 
a responsabilidade de ges-
tão dos pontos de acesso 
às UC acima mencionadas, 
incluindo Centro Náutico 
Marinas, Porto Cano, Porto 
dos Pescadores, Balneário 
Vila Yara, Praia do Para-
caí, Porto Figueira, Porto 
Camargo, Porto Cobrinco, 
Porto Santa Cruz de Monte 
Castelo, Porto Santa Esme-
ralda, Porto Jundiá, Porto 
Novo, Porto Felício, Porto 
Natal, Porto 18, Porto Bra-
sílio, Porto Floresta, Porto 
Rico, Porto São José, Porto 
Eucalipto, Porto Maringá, 
Porto Tigre, Vila dos Pesca-
dores, Rampa Colégio Agrí-
cola, Balneário Municipal 
de Rosana, Três Rampas, 
Porto Caiuá, Porto Santo 
Antônio, Prainha, Porto 
Morumbi e Porto Izabel. 

A visitação proibida 
compreende esportes náu-
ticos; pesca esportiva/ama-

dora; passeios de barco; 
uso de praias; uso de trilhas 
de qualquer tipo tais como 
caminhadas, ciclismo e 
caiaque; estadia em pousa-
das, clubes de pesca, par-
ques aquáticos, camping 
entre outras atividades 
relacionadas ao turismo e 
uso público;

A equipe que esteve re-
unida ontem considera a 
proximidade do Feriado 
Nacional da Paixão de Cris-
to e o Domingo de Páscoa, 
celebrados amanhã e do-
mingo e que historicamente 
são datas que atraem uma 
grande quantidade de tu-
ristas de todo o entorno de 
Ilha Grande. 

As instituições que as-
sinam a nota relatam que, 
diante do cenário atual, 
avaliando que a situação 
demanda medidas urgen-
tes de prevenção, contro-
le, e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a 
disseminação desta doença 
nos municípios da região, 
orientam que os municípios 
abrangidos pelas UC acima 
citadas, observando as 
informações apresentadas, 
providenciem o fechamento 
imediato dos acessos públi-
cos e privados à APA das 
Ilhas e Várzeas do Rio Pa-
raná e ao Parque Nacional 
de Ilha Grande, bem como o 

fechamento dos comércios 
e atividades não essenciais 
relacionadas ao atendimen-
to de visitantes/turistas.

E pede a toda a popula-
ção local, turistas, visitan-
tes, pescadores e demais 
membros da comunidade 
que sejam conscientes, 
respeitando o recolhimento 
que se faz tão necessário 
diante da atual situação. 
“As belezas de nossa região 
estarão sempre à nossa 
espera, por isso, para que 
possamos desfrutar futura-
mente de tamanha riqueza 
natural, aconselhamos a 
todos que tomem as medi-
das necessárias e que se 
cuidem! O futuro está em 
nossas mãos!”, relata. 

Os acessos em rampas e portos estão proibidos no rio Paraná

Polícia mantém bloqueios e quem furar será punido 
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Ação que pede fechamento de 
comércio aguarda decisão de juíza

 ICOMÉRCIO X CORONAVÍRUS

Umuarama – As Defen-
sorias Públicas do Estado 
e da União propuseram 
conjuntamente nesta ter-
ça-feira (7) uma Ação Civil 
Pública (ACP) que pede que 
o comércio de Umuarama 
volte a baixar as portas. A 
justificativa é a pandemia 
do Covid19. O comércio 
voltou a funcionar na se-
gunda-feira (6), após 16 
dias com abertura apenas 
de serviços considerados 
essenciais e elencados em 
decreto.

Na quarta-feira (8), em 
menos de duas horas, a 
decisão foi extinta pela 
juíza substituta Sandra 
Lustosa Franco com a ale-
gação de que foi proposta 
no lugar errado e na se-
quência encaminhada para 
nova redistribuição na vara 
competente, e desta vez a 
ACP acabou na mesa da 
juíza titular da 3ª Vara da 

Fazenda Pública da Comar-
ca de Umuarama, Maira 
Junqueira Garcia. No fim 
da tarde, em despacho, a 
juíza pediu a manifestação 
do Ministério Público em 
até 10 dias.

Agora, é aguardar para 
saber se a magistrada vai 
ou não acatar o pedido das 
Defensorias. Por enquan-
to, o comércio permanece 
aberto, mas deve se atentar 
as regras de distanciamen-
to e controle de pessoas 
dentro dos estabelecimen-
tos.

Ontem mesmo o advoga-
do do Sindicato dos Lojistas 
(Sindilojista) atravessou 
uma petição pedindo para 
a entidade poder atuar 
como terceira interessa-
da. Na prática quer dizer 
que vai se manifestar pela 
manutenção da abertura 
do comércio ao lado da 
Prefeitura de Umuarama, 

que aparece como ‘ré’.

SUSPENSÃO
A ACP pede a suspen-

são imediata do Decreto 
Municipal 82/2020 que 
permitiu a reabertura 
do comércio. A justifi-

cativa é a manutenção 
das regras de isolamento 
social preconizadas pela 
Organização Mundial 

de Saúde, Ministério da 
Saúde e Secretaria Es-
tadual de Saúde, até que 
o município disponha de 
kits para exames mas-
sificados de detecção do 
COVID-19, Equipamentos 
de Proteção Individual 
(EPIs) para as equipes de 
atendimento à população 
(médicos, enfermeiros, 
bombeiros, policiais, den-
tre outros), quantidade de 
leitos e UTI’s suficiente 
para atender a população, 
bem como a estruturação 
e coordenação das estru-
turas que compõem a rede 
de saúde municipal, opor-
tunidade em que deverão 
ser previamente ouvidas 
as recomendações das 
Autoridades Sanitárias. 

Também pede a apli-
cação de multa direta no 
valor de R$ 10 mil para a 
pessoa do prefeito Celso 
Pozzobom. 

Agências bancárias de Umuarama manifestam disposição de cumprir medidas com rigor
Umuarama - Uma cena 

comum nos primeiros dias 
de reativação do comércio 
em Umuarama, e que vem 
causando preocupação nas 
autoridades sanitárias, é a 
formação de aglomerações 
no exterior das agências 
bancárias, mesmo com o 
esforço dos funcionários 
dos estabelecimentos para 
o cumprimento das medi-
das preventivas estabeleci-
das pelo decreto municipal 
082/2020.

A convite da Associação 

Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), gerentes 
da maioria das unidades 
participaram de uma re-
união no auditório da en-
tidade, na manhã desta 
quarta-feira (8), com as 
presenças da secretária 
municipal de Saúde, Cecília 
Cividini, do comandante 
do 25º BPM, Carmelito dos 
Santos, do delegado-chefe 
da 7ª SDP, Osnildo Carnei-
ro Lemes,  do diretor da 
Guarda Municipal, Valdiney 
Rissato, do comandante do 

6º Grupamento do Corpo de 
Bombeiros, major Andrey 
Falkiner, e representantes 
sindicais.

O presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos, e a 
secretária de Comunicação 
Social da prefeitura, Letí-
cia D’Avila, expuseram a 
necessidade de intensificar 
os esforços para que as 
medidas restritivas sejam 
integralmente cumpridas 
em prol da manutenção do 
expediente.

O setor de fiscalização 

da prefeitura elogiou a 
postura do comércio em 
geral, que não tem medido 
esforços para conscientizar 
colaboradores e consumi-
dores, tornando efetivos 
todos os procedimentos de 
higienização e assegurando 
o número ínfimo de pessoas 
no interior dos estabeleci-
mentos.

Os gerentes das agên-
cias enumeraram uma série 
de dificuldades, mesmo 
designando funcionários 
para monitorar regras im-

prescindíveis, como o es-
paçamento mínimo de um 
metro e meio entre clientes.

A presença de muitos 
idosos, de crianças e si-
tuações de desrespeito 
às orientações, chegando 
às agressões verbais, são 
fatores que podem suscitar, 
se necessário, o apoio das 
autoridades policiais.

“Não é possível brincar 
com o momento atual. To-
dos os participantes expu-
seram seus pontos de vista 
e considero que a reunião 

foi muito proveitosa. As 
agências estão dispostas 
a cobrar com maior rigor o 
cumprimento das normas. 
Fazer com que, sempre 
que possível, alguém vá ao 
banco no lugar do idoso 
e não levar crianças con-
tinuam sendo diretrizes 
muito importantes. Se hou-
ver desrespeito, as forças 
policiais serão mobilizadas, 
pois todas se dispuseram a 
atuar nesse sentido”, res-
salta o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

Umuarama – Após sete 
meses de investigações a 
Polícia Civil prendeu na tarde 
desta quarta-feira (8) em 
Guaíra e Cafezal do Sul, um 
casal apontado como partici-
pante do latrocínio do sitiante 
Kazuo Sakata, então com 78 
anos, em julho de 2019. Um 
terceiro envolvido no crime, 
M.C.R.S.de 21 anos, foi preso 
e identificado no dia 30 de 
julho, após ser preso em Cas-
cavel com a arma do crime. 

FLAGRANTE
Com a suspeita T.C.D.S.M., 

28 anos, apontada como na-
morada de um dos suspeitos, 
a polícia encontrou 375 gra-
mas de maconha embaladas 
e prontas para a venda, uma 
balança de precisão e um 
caderno com anotações sobre 
a venda de drogas, segundo a 
polícia.  Ela foi encaminhada 
à Delegacia de Guaíra e au-
tuada pelo crime de tráfico de 
drogas. Quanto ao latrocínio, 
segundo investigado, ela 
participou tanto da fase de 
preparação como da execu-
ção do crime e estava na pro-
priedade rural no momento 
do assalto, segundo a polícia.

TORNOZELEIRA
O outro suspeito, E.A.D.M 

(25 anos), foi capturado em 
Cafezal do Sul. Ele já cumpre 
pena com o uso de tornozelei-
ra eletrônica pela prática de 
outro crime. Segundo a polí-
cia, as investigações indicam 
que foi ele quem teve a ideia 
de realizar o roubo contra as 
vítimas e também foi quem 
passou todas as informações 
para os demais autores, além 
de ser o responsável por 
providenciar as munições 
calibre .38 que foram usadas 
no crime.

Segundo o delegado-ad-
junto da 7ª SDP, Gabriel Me-
nezes, as investigações deste 
caso foram extremamente 
complexas e contaram com 
o uso de várias ferramentas 
tecnológicas. Para completa 

elucidação do crime o Grupo 
de Diligências Especiais de 
Umuarama (GDE) realizou 
investigações nas cidades 
de Perobal, Cafezal do Sul, 
Iporã, Guaíra e Cascavel.
Os suspeitos foram presos 
por mandados de prisão pre-
ventiva e seguem à disposição 
da Justiça para responsabili-
zação penal. A mulher ficará 
detida na cadeia pública de 
Guaíra. O homem permane-
cerá na cadeia pública de 
Umuarama. O interrogatório 
dos suspeitos deve ocor-
rer nesta quinta-feira (9).
O CRIME

No dia 24 de julho de 2019, 
por volta das 22h40min, três 
criminosos armados ingres-
saram na propriedade rural 
localizada às margens da 
PR 323, Km 313, área rural 
do município de Perobal, 
com objetivo de subtrair 
um veículo e determinada 
quantia em dinheiro. No local 
morava um casal de idosos.
Segundo a polícia, o apurado 
durante as investigações 
apontam que os criminosos 
chegaram na propriedade 
rural por volta das 19h da-

quele dia, mas como não 
havia ninguém no local eles 
se esconderam e aguardaram 
a chegada dos proprietários. 

Por volta das 22h os casal 
de idoso chegou e logo ingres-
sou na residência, permane-
cendo no seu interior com 
as portas fechadas.  Nesse 
momento os criminosos de-
cidiram agir, então um deles 
tentou ingressar na casa pela 
porta da frente do imóvel, 
mas ao perceber que a porta 
estava trancada efetuou dis-
paros na fechadura com um 
revólver calibre .38. 

Segundo a polícia, os dis-
paros assustaram os ido-
sos, que correram dentro 
da casa para se proteger. 
Ainda segundo a polícia, os 
criminosos interpretaram 
essa movimentação como 
uma reação das vítimas, en-
tão efetuaram um disparo de 
arma de fogo pela janela da 
casa, vindo a atingir Kazuo 
Sakata, que não resistiu ao 
ferimento e veio a óbito ainda 
no local.

CONFISSÃO
Seis dias após o latrocínio, 

M.C.R.S. de 21 anos, confes-
sou ser o autor do disparo 
que matou a vítima, após 
ser preso em Cascavel em 
flagrante por causa de um 
roubo a mão armada. Com 
esta prisão descobriu-se que 
mais duas pessoas atuaram 
na ação criminosa. 

“Contudo, até aquele mo-
mento não haviam informa-
ções sobre a identidade destes 
outros indivíduos. A partir de 
então iniciou-se uma nova 
fase de investigações que du-
rou cerca de sete meses e, ao 
final, foi possível identificar os 
demais suspeitos assim como 
o envolvimento de cada um 
deles”, explicou o delegado.
Sobre o nome da operação, 
HANZAI significa “crime” em 
japonês. O nome foi escolhido 
em alusão a ascendência das 
vítimas.

Em plena crise do 
Covid19, uma empresa 
em Londrina escondia 
dezenas de caixas de 
Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI’s) 
de uso profissional, para 
evitar que a Secretaria 
de Saúde de Londrina 
requisitasse o material. 
A informação foi repas-
sada nesta quarta-feira 
(8) após apreensão feita 
pelo Ministério Público do 
Paraná.

Durante a ação, coor-
denada pelo Grupo de 
Atuação Especial de 
Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), em con-
junto com as Promotorias 
de Justiça da Saúde e do 
Consumidor da comarca, 
foram cumpridos cinco 
mandados de busca e 
apreensão em três em-
presas, um barracão e 
uma residência.

As investigações do 
MPPR revelaram que um 
grupo empresarial da 
cidade teria alugado um 
barracão para ocultar 

Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) 
– como luvas, máscaras e 
óculos  – receosos com a 
possibilidade de requisi-
ção de tais produtos pela 
Prefeitura Municipal de 
Londrina. 

Os materiais são im-
prescindíveis para uso 
dos profissionais de 
saúde que trabalham no 
combate à atual pande-
mia e foram depositados 

pelos investigados em 
local insalubre, sem ho-
mologação pelos órgãos 
sanitários.

Dezenas de caixas de 
máscaras, luvas e ócu-
los foram apreendidas 
e encaminhadas para a 
Secretaria de Saúde de 
Londrina, onde perma-
necerão até que o Juízo 
da 2ª Vara Criminal da 
comarca decida seu des-
tino.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) alterou, no dia 
3 de abril, a Portaria que 
dispõe sobre a restrição 
do trânsito de Veículos e 
Combinações de Veícu-
los excedentes em peso e 
ou dimensões aos limites 
máximos estabelecidos 
pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), 
em razão da declaração 
de emergência em saúde 
pública de importância 

internacional pela OMS, 
em 30 de janeiro, em de-
corrência da infecção hu-
mana pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 (covid-19).
Com essa mudança, alguns 
feriados, onde eram proi-
bidos o tráfego deste tipo 
de veículo com dimensões 
excedentes, nas rodovias 
federais de pista simples, 
passa a ser permitido.
São os casos dos feria-
dos da Semana Santa, em 

abril, do Dia do Trabalho, 
em maio. Nos demais fe-
riados, a restrição conti-
nua valendo e caso a PRF 
flagre motoristas desres-
peitando as restrições, o 
motorista será multado 
com uma infração média, 
de 5 pontos na CNH, no 
valor de R$ 130,16. Ainda, 
o veículo ficará retido e só 
poderá voltar a circular 
após o término do horário 
da restrição.

Dezenas de caixas de máscaras, luvas e óculos foram 
apreendidas e encaminhadas para a Secretaria de Saúde de 
Londrina (foto divulgação Ministério Público)

C o m  a  s u s p e i t a 
T.C.D.S.M., 28 anos, apon-
tada como namorada de 
um dos suspeitos, a polí-
cia encontrou 375 gramas 
de maconha embaladas e 
prontas para a venda (foto 
divulgação Polícia Civil)

O comércio reabriu nesta segunda-feira com restrições que infelizmente não estão sendo 
seguidas por todos

editoria@ilustrado.com.br
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Polícia elucida latrocínio em 
Perobal e prende dois envolvidos

Gaeco apreende em empresa caixas
de equipamentos de proteção escondidos

Veículos pesados não poderão circular
nas estradas federais no feriado
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Tomando conta de 
tudo

A notícia que se tem é que 
Ludmilla abriu uma agência 
própria e agora cuida ela 
mesma de sua carreira. 
Antes, a cantora era orien-
tada pela agência “Mynd”. 

Bazar solidário
Angélica organizou um 

bazar solidário virtual. A 
apresentadora venderá pe-
ças de roupas que foram de 
seus filhos no valor único 
de R$ 79,00 cada peça. A 
arrecadação vai para a ONG 
One By One, que cuida de 
crianças de baixa renda com 
necessidades especiais. 

Conscientes
Agatha Moreira e Ro-

drigo Simas estão juntos 
há bastante tempo e a atriz 
contou que eles sofrem uma 
certa pressão para terem 
filhos. Ela explicou que neste 
momento eles não pensam 
nisso e que a intenção dela é 
investir na sua carreira. Mais 
tarde, pensarão no assunto. 

Aniversário de 
namoro

Lara Rodi e o ator Ma-
theus Costa comemoram o 
aniversário de dois anos de 
namoro com um piquenique 
realizado na varanda do 
apartamento onde ela mora. 
A ideia da comemoração 
inusitada foi de Lara, que é 
irmã do ator Cauã Reymond. 

Enfrente as suas preocupações. 
Fazer uma massagem e cuidar do 
seu corpo permite recarregar suas 
baterias. Pense nisso também! Você 
receberá uma boa notícia hoje. 
 

Os altos e baixos que você está 
sentindo são sinais de fadiga mental. 
Se você tentar embelezar as coisas, 
você corre perigo de cair em sua 
própria armadilha. Pense antes de 
abrir a boca.

Evite discussões tempestuosas, que 
sugam sua energia. Você vai ganhar, 
não duvide. Estará fazendo alterações 
em sua vida cotidiana. Você tem ins-
piração, não pense em coisas inúteis.

Estará totalmente disposto a ver as 
coisas de outra perspectiva. Mostre 
isso às outras pessoas e vai se 
surpreender com a resposta. Sua 
vitalidade continua em um bom nível.

Este é um bom dia para falar franca-
mente. Você será capaz de suportar 
mais as restrições. Seu cérebro sobre-
carregado merece e exige descanso 
e evasão. Coma vegetais.

 
Apesar de suas obrigações, seria 
bom dedicar tempo a uma atividade 
relaxante no final do dia para limpar 
a cabeça. Você vai se manter ainda 
mais ocupado através de seus rela-
cionamentos. 

Você terá que pôr um tempo limite 
em seus projetos para se certificar 
de que eles correrão bem. Pense em 
longo prazo e aproveite ao máximo 
o presente.
 

O calor das pessoas ao seu redor será 
muito gratificante. Novas atividades de 
lazer vão lhe dar a oportunidade de se 
sentir melhor. Suas amizades online 
estarão em destaque.

 
Você está em forma, mas, mesmo 
assim, não dê tudo o que você tem 
hoje. Ande no caminho certo para 
poder começar a trabalhar pelos seus 
objetivos hoje. 

Você terá tempo para se concentrar 
em um projeto pessoal, mas não 
comente nada ainda. Reveja a sua 
saúde e o seu estilo de vida diário e 
vai trabalhar em algumas mudanças 
benéficas. 

Está mantendo a sua forma e vai se 
sentir confiante em melhorar ainda 
mais. Basta lembrar de que a ação 
é mais importante do que a intenção. 
Você vai ser mais natural do que o 
normal.

 
Mostrar muita coragem será a melhor 
maneira de lidar com as pessoas que 
estão com inveja de você. Você vai 
mostrar os seus talentos com um sor-
riso! Ambiente calmo e sem conflitos.

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45, 
na Globo

Keyla insiste para que Tato reflita sobre a decisão 
de cuidar do bebê ao seu lado, mesmo não sendo o 
pai biológico. Keyla dá ao filho o nome de Antônio, 
em homenagem à mãe. Roney permite que Tato se 
mude para sua casa com Keyla e o bebê. Passam-
se dois meses. As meninas visitam Keyla e Tonico e 
comemoram sua amizade. Anderson e Tina se inte-
ressam um pelo outro. Juca se insinua para Ellen, 
que tenta ajudar Jota com o computador. Ellen, Lica 
e Tina discutem e afirmam que não são mais amigas.

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo 
Leopoldina tenta falar com Anna sobre sua noite de 

núpcias. Elvira rouba a mala de uma mulher no porto. 
Miguel fala sobre Noémie na frente de Leopoldina. 
Thomas se preocupa com o conteúdo do baú do capitão 
Millman. Germana observa Sebastião conversando 
com Wolfgang e Schultz. Elvira pede para se hospedar 
na estalagem. Joaquim diz a Padre Olinto que precisa 
sair da aldeia o quanto antes. Wolfgang compra uma 
chácara de Sebastião. Thomas percebe a vontade de 
Piatã de ir para a expedição com Ferdinando e Le-
tícia. Joaquim aprende alguns costumes indígenas. 
Anna fica indignada ao saber que Thomas está hos-
pedado na casa de um comerciante de escravizados. 
  

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo 
Lu fica arrasada ao perceber que Carolina está 

flertando com Rafael. Max leva Lu para a boate, onde 
acabam encontrando Rafael e Lorena. Rafael aproveita 
para se aproximar de Lorena. Max percebe que Lu vai 
se aproximar de Rafael e a beija diante do fotógrafo. 
Rosângela e Maristela brigam por causa de Florisval. 
Rosângela avisa a Cleide que quer pôr Florisval na 
cadeia por falta de pagamento de pensão. Jonatas 
insinua para a mãe que está apaixonado por Eliza.

 
AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30, no SBT

Disfarçado de Leandro, Zóio leva Mirela ao cinema. 
Gleyce e Verônica desconfiam de que Waldineusa possa 
ter as roubado. Filipa e Paola ajudam Ester a criar per-
fis em redes sociais. Após a campanha do espelho ami-
go, Filipa vira meme na internet. Marcelo e Luisa bri-
gam. Veronica e Gleyce pedem desculpa para Arlete e a 
convida de volta para o clp. Guilherme pede que a avó 
ajude Raquel financeiramente para que a menina pos-
sa ir para a austrália. Claudia e Joana decidem seguir 
Sérgio. Poliana conta para Pendleton que seu maior 
sonho é se tornar uma grande atriz, como sua mãe.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo 
Teodora é recriminada por ter abandonado Quinzé 

e o filho para ficar com Wallace. Tereza Cristina orga-
niza sua festa. Ellen suspeita de que Vanessa esteja in-
teressada em Renê, mas Patrícia não acredita. Esther 
diz a Paulo que vai procurar Danielle para conversar 
sobre uma possível gravidez. Danielle é avisada de que 
seu irmão morreu em um acidente de carro. Griselda 
obriga Quinzé a prometer para Wallace que não impor-
tunará mais Teodora. Renê cozinha para Griselda. Te-
reza Cristina liga para Renê e ouve a voz de Griselda.
 
CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Os fiéis da igreja evangélica ficam revoltados ao 
saber que o Pastor Augusto está namorando a pro-
fessora Flávia. As irmãs concordam em convocar 
uma assembleia para decidir se o pastor fica ou sai 
da igreja. Rebeca escuta a conversa e pergunta o 
motivo de Manuela ter mentido. A garota se irrita e 
sai de casa, encontra Omar e sai com ele. Priscila es-
cuta os integrantes da C1R dizendo que sentem pena 
dela. Revoltada, a garota revela para Regina que os 
irmãos Vaz foram abandonados pela tia Flora. Vicen-
te é preso pela polícia na gravadora. André chora.

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A campanha de pós-graduação 2020 da Unipar está 
a todo vapor. São mais de cem opções de cursos, 
distribuídos em todas as áreas do conhecimento. 

Aos profissionais do Direito que buscam aprimorar 
o currículo, a Unipar está ofertando diversas 

especializações, entre elas a de Responsabilidade 
Social, novidade em Umuarama. 

As inscrições estão abertas.
O curso chega com a missão de proporcionar o 

exercício do raciocínio jurídico e a análise crítica para 
resolução de casos concretos no 

plano de responsabilidades. 
A matriz curricular foi elaborada para atender as 

demandas do mercado de trabalho, com estudo de 
temas voltados ao tema. Durante as 360 horas de 

aulas serão ministradas as disciplinas Perícia judicial, 
Dano moral e sua liquidação, Responsabilidade 

civil de estado, Direitos de Personalidade e Dano 
emergente e sua liquidação, entre outras.

Para alcançar os objetivos propostos, a coordenação 
do curso montou um corpo docente de alto nível, 

formado por especialistas, mestres e doutores, todos 
com vasta experiência acadêmica e profissional. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Curso visa o exercício do raciocínio jurídico e a 
análise crítica para resolução de casos concretos no 

plano de responsabilidades

Especialização em 
Responsabilidade Civil

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade. 

Programa de Fidelização   

Na novela de João Emanuel Carneiro
Outro nome confirmado no elenco é o de Letícia Colin, 

que está novamente em cena revivendo a Princesa Leopol-
dina, sua personagem em “Novo Mundo”, que está sendo 
reprisada. 

Bom de rever II
Lembrando que todo o talento de Caio Castro também 

pode ser conferido na reprise de “Fina Estampa”, no qual 
o ator interpreta o estudante de medicina José Antenor. 

Apesar do isolamento social, a Globo está planejan-
do a retomada das novelas, quando passar a pandemia. 
Já se sabe que João Emanuel Carneiro está escrevendo 
um folhetim para ser mostrado na faixa das nove da 
noite, mas ainda não tem título definido.  A atriz Glória 
Pires que encerrou recentemente a sua participação 
em “Éramos Seis” é nome confirmado no elenco.

Bom de rever I
Em tempos de isolamento social, o telespectador 

tem encontrado na televisão diversão e até mesmo cer-
to alívio. Já é sabido que a Globo recorreu à reapresen-
tação de algumas novelas de sucesso, já que precisou 
suspender as suas produções. Assim, os fãs de Caio 
Castro podem conferir novamente o desempenho do 
ator na pele de um de seus melhores personagens, Dom 
Pedro. A novela “Novo Mundo” dá um pulo no tempo e 
vamos encontrar Dom Pedro se despedindo do pai que 
precisa voltar a Portugal deixando no Brasil o filho 
como Príncipe Regente. Vale dizer, mais uma vez, que 
a novela é baseada em fatos reais da história do Brasil. 

Planejando o futuro
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Estado do Paraná sofre com estiagem 
mais severa dos últimos anos

 ISECA

O Paraná vive a pior 
estiagem desde que o Sis-
tema de Tecnologia e Mo-
nitoramento Ambiental do 
Paraná (Simepar) começou 
a monitorar as condições 
do tempo, em 1997. A baixa 
precipitação já dura dez 
meses. Levantamento do 
Simepar apontou que nove 
das maiores cidades para-
naenses, de quase todas as 
regiões do Estado, tiveram 
chuvas bem abaixo da mé-
dia histórica entre junho de 
2019 e março de 2020.

Houve uma redução mé-
dia na precipitação de 33% 
no conjunto de municípios 
formado por Curitiba, Pon-
ta Grossa (Campos Gerais), 
Guarapuava (Centro), Ma-
ringá (Noroeste), Londrina 
(Norte), Foz do Iguaçu (Oes-
te), Cascavel (Oeste), Gua-
ratuba (Litoral) e Umuara-
ma (Noroeste).

Guarapuava é a cidade 
que mais sofre com a seca. 
A diminuição no volume de 
chuvas foi de 47,2% – 809 
milímetros contra uma mé-
dia histórica de 1.533 mm 
para o período. Em todos os 
dez meses analisados cho-
veu menos do que o previsto 
no município. Em março, 
apenas 30 mm ante uma 
expectativa de 113 mm.

Porém, no volume total, 
Curitiba foi quem teve me-
nos chuva entre os municí-
pios pesquisados: 725 mm. 
Redução de 43,1%, já que a 

O governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior participou 
nesta quarta-feira (8) de uma 
videoconferência com presi-
dentes de entidades sindicais 
estaduais e nacionais. O en-
contro serviu para estreitar 
o diálogo com as lideranças 
dos trabalhadores e teve 
como objetivo primordial a 
defesa dos empregos dian-
te dos reflexos econômicos 
gerados pela pandemia do 
novo coronavírus. O Governo 
do Estado também facultou a 
um representante sindical a 
possibilidade de participar do 
grupo de trabalho das ques-
tões relacionadas à Covid-19.

Na pauta estiveram pro-

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior par-
ticipou nesta quarta-feira 
(8) da posse do novo pro-
curador-geral de Justiça, 
Gilberto Giacoia. Ele foi 
nomeado pelo chefe do 
Poder Executivo no final 
de março, após ter sido 
o candidato mais votado 
pelos membros do Minis-
tério Público do Paraná 
(MP-PR). O evento contou 
com participação restrita 
e foi transmitido em tempo 
real pelo YouTube.

Ratinho Junior enfati-
zou a atuação do MP-PR 
diante da pandemia do 
novo coronavírus. O órgão 
tem disponibilizado orien-
tações aos municípios para 
manutenção do isolamento 
social e cuidados com as 
populações mais vulnerá-
veis, e também atua como 
agente de fiscalização da 
disseminação de fake news.

“Estamos em econo-
mia de guerra contra um 
inimigo invisível, que nos 
atingiu muito mais forte 
que uma bomba. Diante 
desse cenário, mais do que 
nunca precisamos contar 

com a colaboração das 
instituições para planejar 
a atuação em saúde e como 
vamos lidar com os reflexos 
financeiros. Precisamos 
remar para o mesmo ho-
rizonte”, afirmou Ratinho 
Junior. “Minha decisão pela 
nomeação do Gilberto Gia-
coia é devido à sua história, 
caráter e capacidade de nos 
ajudar na construção de um 
novo futuro”.

O governador também 
citou que uma das diretri-
zes da administração es-
tadual é justamente o es-
tabelecimento de pontes 
com os outros poderes. 
“Uma de minhas missões 
é fortalecer o Estado po-
liticamente. Ao longo de 
40 anos o Paraná deixou 
de usar esse grande ativo, 
a união das instituições, 
e o Estado perdeu muito 
em posicionamento polí-
tico”, disse. “Queremos 
construir uma agenda de 
planejamento de médio 
e longo prazo em defesa 
dos paranaenses. Essa 
união ajuda a fortalecer 
as instituições”.

TRAJETÓRIA – Gil-

berto Giacoia substitui o 
procurador de Justiça Ivo-
nei Sfoggia, que conduziu 
a instituição nos últimos 
quatro anos. O novo pro-
curador-geral de Justiça 
assume o cargo pela quarta 
vez. Ele já havia exercido a 
função em três mandatos, 
de 1998 a 2000, de 2012 a 
2014 e de 2014 a 2016.

Giacoia ingressou no MP
-PR há 39 anos, tendo sido 
promovido ao cargo de pro-
curador de Justiça em 1995. 
É doutor em Direito Penal 
pela Universidade de São 
Paulo e pós-doutor pelas 
Faculdades de Direito das 
Universidades de Coimbra 
(2001) e Barcelona (2010).

O procurador-geral de 
Justiça é o chefe do Minis-
tério Público, com mandato 
de dois anos. Além de con-
duzir administrativamente 
a instituição, imprimindo-
lhe a política institucional, 
é dele a competência origi-
nária para propor alguns 
tipos de ações, como as que 
envolvem juízes, promoto-
res de Justiça, deputados, 
prefeitos, dentre outras 
autoridades do Estado.

Ratinho JR destaca atuação
do MP-PR contra o coronavírus

Governo e centrais sindicais debatem enfrentamento da pandemia
postas de auxílio na gestão 
da Saúde, com disponibi-
lidade de uso dos imóveis 
dos sindicatos por parte do 
Governo, e apoio nas políti-
cas econômicas de proteção 
dos mais vulneráveis. As 
lideranças apresentaram 
uma lista com 21 reivin-
dicações – a maioria já 
contemplada nos pacotes 
econômico e social de mais 
de R$ 1,4 bilhão lançados 
nos últimos dias.

O governador disse que 
a missão do Governo do 
Estado é ajudar a manter 
os empregos e que há ca-
nal aberto de diálogo tanto 
para aquelas atividades que 

mantiveram as rotinas como 
para as que precisaram ser 
interrompidas. “Temos um 
bom relacionamento com as 
centrais sindicais. Estamos 
abertos a construir soluções 
conjuntas. O momento que 
o mundo vive é de unir es-
forços para fazer com que 
o mínimo de pessoas seja 
atingido por esse flagelo 
econômico”, afirmou Rati-
nho Junior.

Ele também agradeceu 
a iniciativa dos sindicatos 
em ceder os seus espaços 
de uso comum e festivo para 
a logística do Governo do 
Estado, tanto nos cuidados 
a doentes, aos profissionais 

da saúde contratados para 
ajudar no enfrentamento ou 
das populações vulneráveis. 

Ratinho Junior deta-
lhou o plano econômico 
de R$ 1 bilhão anuncia-
do há duas semanas para 
atender do microcrédito a 
liberações mais volumosas 
para as médias e grandes 

empresas. Ele destacou que 
a principal condição para a 
obtenção dos recursos é a 
manutenção dos empregos.

O governador também 
citou o projeto de lei que 
garante continuidade dos 
contratos com as terceiri-
zadas que atendem o Poder 
Executivo; a orientação 

para que as indústrias não 
parem as suas atividades, 
diante de repaginação dos 
métodos de higienização; e 
a parceria com a indústria 
têxtil para a produção de 
EPIs, o que imprime veloci-
dade de resposta ao Estado 
e mantém empregos em 
nível local.

média histórica apontava 
para 1.274 mm. Março foi o 
período mais seco na capi-
tal paranaense. O nível de 
chuvas para o mês, desde 

1998, é de 127 mm. Neste 
ano, contudo, a precipita-
ção foi de apenas 12 mm. O 
recorde negativo da cidade 
era de 44 mm, registrado 

em março de 2017.
Na sequência, o termô-

metro da seca aponta para 
Ponta Grossa (40% de di-
minuição), Foz do Iguaçu 

(34,7%), Cascavel (33,8%), 
Umuarama (31,1%), Lon-
drina (30,5%), Guaratuba 
(22,7%) e Maringá (15%).

“O verão ficou marcado 

por precipitações muito 
abaixo do esperado, o que 
levou ao cenário de in-
tensificação da estiagem 
em quase todo o Paraná”, 
explicou o coordenador 
de operação do Simepar, 
Antonio Jusevicius. “Tive-
mos quebra de recordes 
históricos de mínimos de 
chuva em algumas estações 
do Simepar, especialmente 
em Curitiba”, completou.

PREVISÃO
As previsões também 

não são animadoras. Re-
latório do Simepar mostra 
que o volume de chuvas no 
Paraná ficará abaixo da 
média normal no período 
que varia de três a seis 
meses.

De acordo Jusevicius, 
o outono é marcado por 
uma diminuição natural da 
quantidade e frequência de 
chuvas. Ele afirma ainda 
que as chuvas recentes não 
são suficientes para repor 
o nível dos reservatórios.

A estiagem do primeiro 
trimestre deste ano, espe-
cialmente no mês de março, 
reforça a necessidade do 
consumo consciente da 
água em todo o Paraná. A 
meteorologia também pre-
vê, para os próximos três 
meses, chuvas abaixo ou 
dentro da média esperada 
além de temperaturas pou-
co superiores ou próximas 
às registradas para esse 
período.

Em alguns pontos do Estado os rios e lagoas estão secando



CHEVROL
ET                                    
CAPTIVA SPORT 

08/08 3.6 V6
4X4, Automática. R$ 
35.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ 
16/17

Branco, completo. 40.000kM. 
R$ 82.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LTZ 
18/18

Branco, completo, 40.000Km. 
R$ 83.000,00. Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

S10 DUPLA LTZ  
2018/2018

Preto, flex, 4x4, 18.000kM. 
R$ 110.000,00. Fones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

S10 DUPLA 
TORNADO 07/08

Diesel, prata, R$ 48.000,00.  
Fones: (44) 3622-3292  / 
99976-0563.

VECTRA GLS  
2001

Bordo, completo. R$ 
13.500,00. Fones: (44) 
3622-3292/ 99976-0563.

FIAT                                         
FIORINO 

FURGÃO 1.5
Flex, 11/12.  Fones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$ 
15.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 /  99976-0563.

UNO ELETRONIC 
94 1.0 94/95

Cinza, quatro portas, 
com ar condicionado. 
R$ 7.300,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563

FORD                                         
MONDEO CLX 

97/97
Prata, completo, 04 portas, 
R$ 7.000,00.  Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 9 9976-0563.

IMPORTAD
OS                                   
COROLLA ALTIS 

10/11
Prata, completo. R$ 
44.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292  / 99976-0563.

VOLKSWA
GEN                                   

GOL  G4 1.0 
13/13

Cinza, 04 portas, ar, direção, 
trava. Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622-3292 
/ 99976-0563.

GOL 1.6 99/99
04 portas, verde, completo, 
ar, direção, vidro. R$ 
13.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.6 99/99
Verde, completo, ar, direção. 
R$ 13.000,00. Interessados 
tratar pelo telefone: (44) 
3622 -3292 / 99976-0563.

GOL 1.6 RALLY 
15/15

Branco, completo, 04 
portas. R$ 40.000,00. 
Interessados tratar pelo 
telefones: (44) 3622 -3292  
/ 99976-0563.

GOL TREND 
2008

1.0, Básico, preto. R$ 
15.000,00. Interessados 
tratar pelo telefones: (44) 9 
8427-7232 / 9 9766-0544.

AVISOS E 
EDITAIS                             

COMUNICADO 
DE EXTRAVIO

Sr. Nelson Fabicha CPF: 
197.109.419-68. Comunica 
o extravio do Recibo de 
transferência do carro Parati 
CL 1.6 M I 1998. Com esta 
publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.

Carros ano      Cor  opCionais  valor 
COBALT 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00

CRuZE sPORT6 1.8 LT 13/14 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 48.900,00

CRuZE sPORT6 LTZ II TuRBO 17/17 VERMELHO COMPLETO, AuT, COuRO, Ts R$ 84.900,00

CRuZE sEDAN 1.8 LT 14/14 PRATA COMPELTO, AuT, COuRO R$ 48.900,00

CRuZE sEDAN LT TuRBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 74.900,00

CRuZE sEDAN LT TuRBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 76.900,00 

CRuZE sEDAN LT TuRBO 17/18 PRATA COMPLETO, AuT, COuRO R$ 76.900,00

CRuZE sEDAN LTZ II TuRBO 16/17 PRATA COMPLETO, AuT, COuRO R$ 79.900,00

CRuZE sEDAN LTZ I TuRBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 84.900,00

CRuZE sEDAN LTZ I TuRBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 89.900,00

CRuZE sEDAN LTZ II TuRBO 16/17 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 79.900,00

FORD KA 1.0 sE 19/20 PRETO COMPLETO R$ 41.900,00

HARLEy DAVIDsON V-ROD 1.250CC 13/13 PRETO COMPETO R$ 37.900,00

HB20X 1.6 FLEX 13/14 PRATA COMPLETO R$ 37.900,00 

MALIBu LTZ 13/13 BRANCO COMPLETO, AuT, COuRO R$ 63.900,00

ONIX 1.4 ACT  16/17 PRETO COMPLETO R$ 57.900,00

ONIX 1.4 LTZ 16/16 BRANCO COMPLETO R$ 43.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT 18/19 PRATA COMPLETO, AuT, COuRO R$ 59.900,00

PRIsMA 1.0 LT 14/15 BRANCO COMPLETO R$ 35.900,00

PRIsMA 1.4 LT 18/19 PRATA COMPLETO R$ 51.900,00

PRIsMA 1.4 LTZ AT. 16/17 VERMELHO COMPLETO, AuT R$ 53.900,00

s10 2.5 LT FLEX 4X2 17/18 BRANCO COMPLETO, AuT R$ 94.900,00

sPIN 1.8 ACT AT 17/18 PRATA COMPLETO, AuT R$ 59.900,00

TOyOTA sw4 sRV 4X4 13/13 PRATA COMPLETO, AuT, COuRO R$ 124.900,00

TRACKER 1.8 LT AT 15/16 PRATA COMPLETO, AuT R$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT 15/15 PRATA COMPLETO, AuT, Ts R$ 62.900.00

FIAT

FORD

OUTRAS MARCAS

VOLKSWAGEN  

AVISOS E EDITAIS                            

CHEVROLET

PREZADOS
ANUNCIANTES, 
Seguindo orientações do Governo do Paraná e 
da Prefeitura de Umuarama, o balcão de anún-
cios do jornal Umuarama Ilustrado, situado na 
avenida Tiradentes 2680, mantém o atendimen-
to ao público com a devida prevenção à Saúde. 

Para quem preferir fazer anúncios ou manter 
outros contatos sem vir ao jornal, pode utilizar 
os seguintes meios: 

Reclamações 98407-5317 e 99956-6037

Contamos com a compreensão de todos. Obrigado 

44- 3621-2500 (geral)

44-3621-2525 (classifi cados)
classifi cados@ilustrado.com.br

44-3621-2526 (assinaturas) 
assinaturas@ilustrado.com.br

44-3621-2535 (redação) 
editoria@ilustrado.com.br 

(assinaturas) 
assinaturas@ilustrado.com.br

Redação
44-99913-0130
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AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, terreno com 

1.100,00m², ideal para estacionamento de veículos, depósito de mate-

riais de construção e outros.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo - Sala 03, com 
Aproximadamente 292,79m², com 03 vagas de garagem privativas 

cobertas.

R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 109, com Aproximada-
mente 110,98m², 1º andar, com vista para  Av. Valdomiro Frederico.

R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 214, com Aproximada-
mente 88,50m² - 2º Andar, Sol da Manhã.

R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Sala 310, com Aproximada-
mente 72,42m² - 3º Andar, Sol da Manhã.

ESPAÇO NA TORRE ED. BURLE MARX
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena INTERNET/RÁ-

DIO E TV - ED. BURLE MARX, em frente a Praça Miguel Rossafa.

GARAGEM NO ED. MANUEL BANDEIRA
R$200,00 (mensal) - Garagem EXCLUSIVA nº 15 - Térreo - Ed. Manuel 

Bandeira.

�����������������������������
Localizado na Rua Santa Catarina, 
3585 - Apartamento 404, Bloco 1, 
SEMI-MOBILIADO,   com 01 Suíte, 
02 quartos, BWC  Social, Sala, 
Sala de Jantar, Cozinha, Saca com 
churrasqueira e *2 VAGAS DE GARAGEM*. 

��������������
���
��
��	��
Jardim Atlântico, na Quadra 4, Lote 
3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno 
com 240,00m².Casa nova com 130m². 

Residência recém-reformada.

�������
����������	���
Jardim Alphavile - com 252m² de área 
total, com 113m² construídos, sendo 01 
suíte, 02 quartos, sala de estar e cozi-
nha integrados, BWC social e lavandei-
ra coberta. Ótima localização.

�����
����
�������������
������������

Sala Comercial nº 05 , com 03 vagas 
de garagem e área total de 291,80m². 
Localizado na Av. Paraná, 6588-6632 
- Zona III. Ideal para sua empresa ou 
investimento.


��������������������
Com 310m², localizado na Rua José 
Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte Justiça 
Federal. Piso inferior: sala de estar/
jantar, cozinha planejada, lavanderia, 
01 suíte e 02 dormitórios, BWC social, 
todos mobiliados. Piso Superior: ampla 
suíte, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com 
conforto e sofi sticação. Para mais 
informações, ligue e agende uma visita. 

ESPAÇO NA TORRE ED. RENOIR
R$2.500,00 ( a partir de) - Para instalação de antena de INTERNET/

RÁDIO E TV - ED. RENOIR, em frente a Sanepar e Corpo de Bombeiros.

�������
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À 200m do Supermercado Cidade Canção 
e Centro Cívico. Terreno com 547,50m², 
contendo uma residência em alvenaria 
com aprox. 275m², sendo 01 suíte master, 
01 suíte, 01 demi-suite, sala, escritório, 
cozinha, sala de jantar, ampla espaço 
gourmet com churrasqueira e lavabo, 
piscina, depósito, lavanderia e garagem 
para 04 veículos. Em construção. Conheça 
o moderno projeto arquitetônico.

�������
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Localizada      à   120m     da     Avenida 
Tirandentes. Com 364,47m² de área total, 
contendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m². Com 01 suíte, 02 quartos 
amplos, Sala de estar/jantar e cozinha 
integrados, BWC social, Garagem para 02 
carros, Edícula com churrasqueira, pia 
e lavandeira. Em fase de reforma total.

ALUGA-SE. Sala comercial n. 5 
da Galeria Bonaparte, com área 
total de 34,07 metros quadrados, 
situado na Rua Desembargador 
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50 
metros do Fórum, com uma vaga 
de garagem, sem condomínio. Va-
lor: R$ 900,00. Maiores informa-
ções: 3624-1412. 

ALUGA-SE. Sala comercial

CASAS                                        
ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado localizado na 
Rua Irineu Fernando de 
Oliveira, n° 2343, Parque 
Vitória Regia, Umuarama/
PR. Contendo 180m² de 
área construída, 220m² 
de área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos, 1quarto 
adicional,  banheiro social, 
sala de TV, sala de estar, 
despensa, área de serviço, 
cozinha planejada, academia, 
churrasqueira, espaço 
gourmet com ambiente 

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa de alvenaria, construção 
antiga, localizada na Rua 
Nicanor dos Santos Silva, 
n° 4964, Zona I, Umuarama/
PR. Sendo 576.30m² 
de área total.  Valor R$ 
360.000,00. Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua 
Djean Garcia de Lima, n° 

4131, Parque Residencial 
Metropolitano, Umuarama/
PR. Contendo 110m² de 
área construída, 245m² 
área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos,  banheiro 
social, sala de TV, sala, 
área de serviço, cozinha e 
garagem. Valor R$380.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

LOTES 
RURAIS                                 

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Chácara localizada em Porto 
Camargo, com vista para 
o Rio Paraná. Com área 
de 2.000m² com matricula 
individualizada de 1.396m², 
contendo uma casa de 
Madeira (perfeita) com área 
de aproximadamente de 
80m² sendo  01 Suíte, 01 
Quarto, cozinha, despensa e 
varanda, todos os ambientes 
amplos. (construção perfeita) 
Quiosque com churrasqueira, 
despensa e lavado. Pomar 
e Piscina, casa mobiliada 
e com ar condicionado. 
Valor R$400.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

VC DE FORMOSA DO OESTE/PR - EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO

O Dr. Juiz de Direito  FAZ SABER a todos, que foram design. datas p/ venda judl, do bem:  1º
Leilão: 22/04/20, a partir das 13h, c/ encerram. às 16h, p/ preço não inf. a avaliação;
Não se verific. lances, do encerr. do 1º leilão, iniciará capt. de lances p/ valor igual/sup. a 50% da
avaliação. Dia 06/05/20, a partir das 13h, abrirá o 2º leilão, c/ encerram. às 14h, p/ maior
lance  coletada,  exceto  vil.  Local:  Exclusiv.  eletrônico,  p/  site  www.vicenteleiloeiro.com.br.
Proc.: 0000266-89.2015.8.16.0082 de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Nossa Terra-
Sicredi Nossa Terra contra José Antônio da Costa, José Lima da Costa e Maria Pirola da Costa.
Bem: Lt. Rural 122, B. Palmital - 4a parte, Gleba Rio Verde-2, c/ 9,75 alq. paulista. Obs.: Terreno
mecaniz., terra roxa, própria p/ agricultura, há aprox. 4km da sede da Comarca. CRI local nº 1.065,
R$ 1.863.202,43.  Ônus: Hipoteca ao Exequente; Penhora autos 0000267-74.2015 e 0000338-
76.2015, ambas na VC local. Depósitário: Gabriel Menegassi Pronsati. Leiloeiro: Vicente de P. Xavier
Filho. Comissão: Arrematação, 5% do lanço; remição/transição/pgto/adjudic., 2% do valor.  Quem
pretender arrematar deverá ofertar lanços p/ site supra, cadastrando-se até 24h antes do leilão,
garantindo o ato c/ sinal de 20%, completando-o em 24h. O pgto poderá ser parcelado, c/ 25% à
vista e o restante em até  30x,  mensais/sucessiv.,  c/  mín.  R$ 1.000,00/cd,  acresc.  o índice de
correção monetária da poupança, garantida a integraliz. p/ hipoteca judl. Atraso ou não pgto de
qualquer  das  prestações,  incidirá  multa  de  10% sobre  a  soma  da  parcela  inadimplida  c/  as
vincendas.  Ficam intimados os  executados/cônjuges/demais  interess.,  das  datas  acima,  se  não
encontrados pessoalm., e de que, antes da arremat./adjudic., poderão remir a execução, cientes de
que o prazo p/ apresentar medidas process. será de 10 dias após O arremate. E, p/ que chegue a
conhecimento de todos e no futuro não aleguem ignorância,  expediu o presente, pub./afix.  na
forma da Lei. Em, 17/03/20.

Glaucio Francisco Moura Cruvinel-Juiz de Direito

fechado, piscina, ar 
condicionado, moveis 
planejados e garagem. 
Valor R$ 560.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Sobrado localizado na Rua 
Thelmo Galvão Moreira, 
n° 2436, Jardim Laguna, 
Umuarama/PR. Contendo 
153m² de área construída 
e 200m² de área total, 
possuindo 1 suíte, 2 
quartos, banheiro social, 
sala de TV, sala de estar, 
cozinha, área de serviço,  
churrasqueira, piscina 

e 2 vagas de garagem. 
Valor R$ 590.000,00, para 
pagamentos a vista R$ 
550.000,00! Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na 
Avenida Olinda, Jardim 
Yoshii, Umuarama/PR. 
Contendo 100m² de área 
construída, 195.96m² de 
área total,  possuindo  1 
suíte, 2 quartos, banheiro 
social, sala, cozinha e 2 
vagas de garagem. Valor 
R$ 330.000,00

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua 
Mimosa, n° 2920, Jardim 
Tangará, Umuarama/PR. 
Contendo 142.50m² de 
área construída, 182.32m² 
área total, possuindo 1 
suíte, 2 quartos, banheiro 
social,  sala de TV, sala 
de estar, cozinha, área de 
serviço, hall, e 2 vagas de 
garagem. Valor R$380.000,00. 
Interessados tratar pelos 
telefones (44) 3056-6100 
ou (44) 99122-8210.

ABDON E 
CABRELI  
IMÓVEIS

Excelente Residência de 
alto padrão, localizada 
no condomínio Paysage 
Essenza, próximo ao Palladium 
Shopping de Umuarama/
PR. Contendo 148m² de 
área construída, 252m² 
de área total, possuindo 3 
suítes, banheiro social, sala, 
cozinha com churrasqueira, 
lavanderia e 2 vagas de 
garagem. O condomínio 
possui piscina, playground, 
quadra poliesportiva, 
academia, salão de festa 
e portaria 24hs. Valor R$ 
680.000,00. Interessados 
tratar pelos telefones 
(44) 3056-6100 ou (44) 
99122-8210.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Termo Aditivo 015 ao Convênio N° 004/2017
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO PARANÁ – NOROSPAR
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 31 de março de 2021.
Cláusula Segunda: Fica alterado o valor mensal do presente contrato de até R$ 1.596.842,24 (hum milhão quinhentos 
e noventa e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), para o valor de até R$ 1.598.189,69 
(hum milhão quinhentos e noventa e oito mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente 
ao acréscimo no valor de R$ 972.204,24 (novecentos e setenta e dois mil duzentos e quatro reais e vinte e quatro 
centavos) e a supressão no montante de R$ 69.603,84 (sessenta e nove mil seiscentos e três reais e oitenta e quatro 
centavos), perfazendo o valor deste aditivo em até R$ 19.178.276,28 (dezenove milhões cento e setenta e oito mil 
duzentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 0001
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 127 - F: 70014
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 131 - F: 494
70.001.10.302.0025.2.195. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 132 - F: 7001
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula decima  – da forma de pagamento, item 1 do presente contrato para: O 
pagamento será efetuado mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços 
e liberação dos recursos financeiros por parte do Governo Federal, e após a emissão da competente Nota Fiscal 
(fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada com um relatório contendo a qualificação completa (nome, 
endereço, RG e CPF) de todos os pacientes atendidos, bem como de todos os comprovantes (requisições) de 
autorização emitidos pela CONTRATANTE.  
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:31/03/2020.
Umuarama, 08 de abril de 2020
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de compra nº. 037/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME
Objeto: Contratação de empresa, para o fornecimento de materiais médico hospitalares, que serão utilizados pela 
Secretaria de Saúde, deste Município.
Valor: R$ 299.615,80 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e quinze reais e oitenta centavos)
Vigência: 12/03/2020 a 31/12/2020. 
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 019/2019- SAÚDE, 
homologado pela Portaria n° 537/2020, em 10 de março de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 12 de 
março de 2020, edição nº. 11.802, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, 
bem como demais alterações posteriores.

Contrato de compra nº. 034/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa, para o fornecimento de materiais médico hospitalares, que serão utilizados pela 
Secretaria de Saúde, deste Município.
Valor: R$ 47.930,50 (quarenta e sete mil novecentos e trinta reais e cinquenta centavos)
Vigência: 12/03/2020 a 31/12/2020. 
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 019/2019- SAÚDE, 
homologado pela Portaria n° 537/2020, em 10 de março de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 12 de 
março de 2020, edição nº. 11.802, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, 
bem como demais alterações posteriores..

Contrato de compra nº. 055/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos, para atender as necessidades 
da Central Farmacêutica, Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde e Acórdãos Judiciais no Município de 
Umuarama.
Valor: R$ 69.477,80 (sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
Vigência: 12/03/2020 a 31/12/2020. 
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Eletrônico n° 001/2020- SAÚDE, 
homologado pela Portaria n° 538/2020, em 10 de março de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 12 de 
março de 2020, edição nº. 11.802, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, 
bem como demais alterações posteriores.

Contrato de compra nº. 066/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  CIRÚRGICA PARANÁ – DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS 
LTDA
Objeto:  O presente contrato tem por objeto a contratação emergencial da empresa para fornecimento de equipamentos 
para adequação do ambulatório de agravos da Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama.
Valor: R$ 18.890,00 (dezoito mil oitocentos e noventa reais).
Vigência: 31/03/2020 a 24/09/2020. 
Fundamentação:  O presente instrumento é celebrado com fundamento no Processo Administrativo de Dispensa n° 
007/2020 - Saúde, ratificado em 30 de março de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 31 de março de 
2020, edição nº. 11.818, que integram nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova 
redação dada pela Lei 8.883 de 18 de junho de 1994, bem como demais alterações.
Umuarama, 08 de abril de 2020.
Vicente Afonso Gasparini

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 074/2019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  NATALE & FIORELLI LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 17 de dezembro de 2020.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do presente contrato em até R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e 
seiscentos reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 14.350,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta reais) 
referente a 07(sete) meses.
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 1
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 494
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula sexta – da forma de pagamento, item 1 do presente contrato para: O 
pagamento será efetuado mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, e 
após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada pelos relatórios 
de faturamento do Sistema Informatizado da contratante contendo o nome do paciente, procedimento e data da 
realização dos exames, sendo que a empresa contratada deverá autenticar o código de barras das requisições de 
autorização emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde para comprovação dos pacientes atendidos. 
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:09/03/2020.

Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 077/2019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  NATALE & FIORELLI LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 24 de dezembro de 2020.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do presente contrato em até R$ 171.000,00 (cento e setenta e um 
mil reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 99.750,00 (noventa e nove mil e setecentos e cinquenta reais) 
referente a 07(sete) meses.
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 1
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula sexta – da forma de pagamento, item 1 do presente contrato para: O 
pagamento será efetuado mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, e 
após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada pelos relatórios 
de faturamento do Sistema Informatizado da contratante contendo o nome do paciente, procedimento e data da 
realização dos exames, sendo que a empresa contratada deverá autenticar o código de barras das requisições de 
autorização emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde para comprovação dos pacientes atendidos. 
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:09/03/2020.

Termo Aditivo 002 ao Contrato N° 135/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:   R R DE SOUZA – SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 21 de dezembro de 2020.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do contrato de até R$ 90.000,00 (noventa mil reais), perfazendo o valor 
deste termo em até R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referente a 06(seis) meses.
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 1
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula sexta – da forma de pagamento, item 1 do presente contrato para: O 
pagamento será efetuado mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, e 
após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada pelos relatórios 
de faturamento do Sistema Informatizado da contratante contendo o nome do paciente, procedimento e data da 
realização dos exames, sendo que a empresa contratada deverá autenticar o código de barras das requisições de 
autorização emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde para comprovação dos pacientes atendidos. 
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:26/03/2020.

Termo Aditivo 002 ao Contrato N° 035/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:   CENTRO DE UROLOGIA DE UMUARAMA LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 31 de dezembro de 2020.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do contrato de até R$ 262.818,00 (duzentos e sessenta e dois mil 
oitocentos e dezoito reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 131.409,00 (cento e trinta e um mil quatrocentos 
e nove reais) referente a 06(seis) meses.
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 1
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 49
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula sexta – da forma de pagamento, item 1 do presente contrato para: O 
pagamento será efetuado mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, e 
após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada pelos relatórios 
de faturamento do Sistema Informatizado da contratante contendo o nome do paciente, procedimento e data da 
realização dos exames, sendo que a empresa contratada deverá autenticar o código de barras das requisições de 
autorização emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde para comprovação dos pacientes atendidos. 
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:26/03/2020.

Termo Aditivo 002 ao Contrato N° 038/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  PAIVA E BARCARO – SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 31 de dezembro de 2020.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do contrato de até R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais), 
perfazendo o valor deste termo R$ 16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais) referente a 06(seis) meses.
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 1
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 494
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula sexta – da forma de pagamento, item 1 do presente contrato para: O 
pagamento será efetuado mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, e 
após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada pelos relatórios 
de faturamento do Sistema Informatizado da contratante contendo o nome do paciente, procedimento e data da 
realização dos exames, sendo que a empresa contratada deverá autenticar o código de barras das requisições de 
autorização emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde para comprovação dos pacientes atendidos. 
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:26/03/2020.

Termo Aditivo 002 ao Contrato N° 033/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado:  PAIVA E BARCARO – SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 31 de dezembro de 2020.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do contrato de até R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), perfazendo 
o valor deste termo em até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) referente a 06(seis) meses.
Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 124 - F: 1
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 125 - F: 303
70.001.10.302.0025.2.096. - ED 3.3.90.39.00.00 - D: 126 - F: 494
Cláusula Quarta: Fica altera a cláusula sexta – da forma de pagamento, item 1 do presente contrato para: O 
pagamento será efetuado mensalmente, até o 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, e 
após a emissão da competente Nota Fiscal (fatura), que obrigatoriamente deverá vir acompanhada pelos relatórios 
de faturamento do Sistema Informatizado da contratante contendo o nome do paciente, procedimento e data da 
realização dos exames, sendo que a empresa contratada deverá autenticar o código de barras das requisições de 
autorização emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde para comprovação dos pacientes atendidos. 
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data:26/03/2020.
Umuarama, 08 de abril de 2020
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
DECRETO Nº 087/2020
Altera o Decreto Municipal nº 82, de 04 de abril de 2020, para  o fim de alterar o horário do toque de recolher e 
autorizar o funcionamento parcial das feiras desde que observadas as medidas que especifica para o enfrentamento 
da epidemia de infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo 
Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do COVID-19;
CONSIDERANDO, entre outros, o caput e o §7º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,  que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº 10.288, de 22 de 
maço de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 30, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO o artigo 10, inciso XXVII, da Lei Orgânica Municipal e os artigos 148 e 149 da Lei Municipal nº 439, 
de 06 de julho de 2017 (Código de Postura), bem como a Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das 
medidas urgentes e necessárias à prevenção da doença e diminuição dos riscos e danos à saúde pública;
CONSIDERANDO que as medidas de enfrentamento até então adotadas no Municípío de Umuarama têm auxiliado, 
em muito, a manter controlada a transmissão do vírus e o seu combate, bem como a oferta do tratamento de saúde 
adequado aos infectados;
CONSIDERANDO que, em 30 de março de 2020, restou constatado pelos órgãos de Saúde, o primeiro caso de 
transmissão comunitária do COVID-19, no Município de Umuarama;
CONSIDERANDO que, por outro lado, o restabelecimento do setor produtivo faz-se necessário no Município de 
Umuarama, a fim de evitar o colapso econômico e consequentemente social e da própria Saúde Pública, aqui tomada 
de forma ampla;
CONSIDERANDO que o restabelecimento de todas as atividades produtivas, industriais, comerciais e de serviços, de 
forma não gradativa em nosso Município, gera o grande risco de que a contaminação pelo vírus ocorra de maneira 
desordenada e abrupta, ocasionando a impossibilidade de que a rede municipal de Saúde atenda adequadamente 
todos os pacientes que dela necessitem;
CONSIDERANDO que as pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, portadoras de doenças crônicas, doenças 
cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a saúde debilitada devem ser mais protegidas do 
contágio pelo COVID-19,  tanto para o bem delas mesmas quanto da coletividade, tendo em vista que são as que mais 
necessitam de atendimento hospitalar com respirador, caso infectadas;
CONSIDERANDO o parecer verbal do Centro de Operações de Enfrentamento do Novo Coronavírus (COE), 
constituído pelo Decreto Municipal nº 078, de 31 de março de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º O caput e os incisos I, III e IV do parágrafo único do artigo 2º do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 
2020, passam a ter a seguinte redação:
“Art. 2º Todo indivíduo dentro do território do Município de Umuarama deverá se sujeitar ao Toque de Recolher, pelo 
que deverá respeitar a proibição de livre circulação, devendo permanecer obrigatoriamente em seu domicílio a partir 
das 22 (vinte e duas) horas até as 5 (cinco) horas do dia seguinte, durante toda semana.
Parágrafo único. ................................
I - ao trabalhador do comércio e prestação de serviço emergenciais ligados à saúde, como o trabalhador do hospital, 
da farmácia e respectivos entregadores;
II - ................................
III - ao servidor público e prestador de serviço público essencial, emergencial ou que não possa ser desenvolvido em 
outro horário, bem como em qualquer outro caso de necessidade pública;
IV - ao funcionário privado que necessite se locomover do ou para o seu  trabalho, desde que este não possa ser 
desenvolvido em outro período e seja essencial, assim considerado o que envolva o fornecimento de alimentos, itens 
de higiene ou saúde.” (NR)
Art. 2º O §1º do artigo 3º do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º ..............................
§1º A restrição do caput deste artigo não se aplica aos postos de combustível, às farmácias e prestadores de serviço 
emergencial de saúde.
................................” (NR)
Art. 3 º O §2º do artigo 5º do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 5º ................................
................................
§2º Em sendo impossível o isolamento social preconizado pelo caput deste artigo, a pessoa do grupo de risco deverá 
observar, ao máximo, as medidas que lhe permitam proteção ao contágio e obrigatoriamente usar máscara nos locais 
públicos e nos privados acessíveis ao público.” (NR)
Art. 4º O artigo 6º do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 6º Permanecem proibidas as feiras nos espaços públicos, exceto a do Produtor, de quarta-feira, e as livres, de 
sexta-feira e domingo, desde que observados os seguintes procedimentos:
I - as barracas devem ser alocadas com distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre elas;
II - os fornecedores devem obrigatoriamente usar máscara e álcool gel 70% ou similar, com frequência e antes de cada 
atendimento, especialmente após o manuseio de produtos e dinheiro;
III - os fornecedores devem disponibilizar álcool gel 70% ou similar aos consumidores;
IV - os bebedouros públicos devem ser lacrados;
V - os banheiros devem ser mantidos abertos e abastecidos com água e sabão;
VI - não disponibilizar mesas, cadeiras, bancos ou similares aos clientes;
VII - os fornecedores deverão organizar eventual fila de consumidores que se formar em sua barraca, orientando que 
seja mantido o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas;
VIII - os fornecedores deverão evitar que a pessoa responsável pelo recebimento dos valores decorrentes das vendas 
manuseie os produtos, devendo esta frequentemente higienizar as mãos.
§1º Fica proibido o consumo de qualquer alimento ou bebida no local da feira e suas imediações, devendo os 
fornecedores orientar seus clientes a observarem esta regra.
§2º Fica proibida a montagem de brinquedos ou outros equipamentos similares.
§3º Os feirantes ainda deverão observar as regras previstas nos artigos 11 e 13 deste decreto, no que couber.
§4º Para os comerciantes das feiras ainda não permitidas, permanece autorizada a comercialização dos produtos 
por sistema de entrega em domicílio desde que tomadas as medidas adequadas para a prevenção ao contágio e 
transmissão do COVID-19.” (NR)
Art. 5º O inciso VI do artigo 15 do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 15 .................................
.................................
VI - evitar a utilização de mão-de-obra dos que convivem imprescindivelmente com pessoas a partir de 60 (sessenta) 
anos, portadoras de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabéticas, hipertensa e, com a imunidade ou a 
saúde debilitada.
.................................” (NR)
Art. 6º Fica acrescentado o inciso IV no artigo 16 do Decreto Municipal nº 082, de 4 de abril de 2020, com a seguinte 
redação:
“Art. 16 Fica recomendado aos munícipes:
................................
IV - o uso de máscara nos locais públicos e nos privados acessíveis ao público.” (NR)
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de abril de 2020.
PAÇO MUNICIPAL, aos 8 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
DECRETO Nº 086/2020
Altera o §1º do artigo 2º e o artigo 3º do Decreto Municipal nº 062, de 18 de março de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 062, de 18 de março de 2020, que aprova o Loteamento denominado 
“JARDIM THEREZA”, localizado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 066/2020, expedida em 06 de abril de 2020, pela Diretoria Municipal 
de Planejamento Urbano.
 D E C R E T A:
Art. 1º O §1° do artigo 2º do Decreto n° 062/2020, de 18 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º …......................................................................................................
§1º No ato do registro do projeto de loteamento, passa a integralizar ao patrimônio público, sem qualquer ônus ou 
encargos para este, as áreas públicas especificadas nos incisos I, II e III deste artigo.”
Art. 2º O artigo 3º do Decreto n° 062/2020, de 18 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º As despesas com registro e ou averbações, referente às áreas doadas ao Município, correrão por conta da 
empresa loteadora.”
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 7 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
NELIO NIVALDO GUAZZELLI
Secretário Municipal de Obras, Planejamento Urbano,
Projetos Técnicos e Habitação
(Designado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
Estado do Parana
 PORTARIA Nº. 3209/2020
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei,
R E S O L V E:
CONCEDER Auxilio Doença ao funcionário Publico Senhor LAIR MAZZO MIOTO, portador da 
carteira de identidade RG sob nº. 4.004.427-2 SSP/PR, e cadastro de pessoa física CPF sob nº. 
618.043.559-68 nomeado pelo Decreto 241/2009 para o Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, com base no atestado médico apresentado, a partir de 07 (sete) de abril de 2020, com 
encargos a serem suportados pelo município.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de 
abril do ano de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
Estado do Parana
PORTARIA Nº. 3208 DE 08 DE ABRIL DE 2020
 SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
DEFESA CIVIL.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art 1º - Nomear os membros que constituirão o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, 
(COMPDEC) como segue:
I – Presidência:
Presidente: Claudio Sidiney de Lima;
II – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil:
Coordenador: Paulo Victor de Oliveira Freitas
III – Grupo de Atividades Fundamentais (GRAF)
Senhor José Eugênio Escórcio, Diretor Operacional de Defesa Civil;
Senhor Ilson de Paula, Secretário (a) de Saúde;
Senhor Anderson Thadeu Gonzaga, Assistente Social;
Senhor Walter Junior Correia Egea, Conselho Tutelar;
Senhor Vanderlei Vieira Mendes, Presidente da Câmara Municipal;
Senhora Rita Aparecida Alves de Oliveira, chefe do setor de economia e finanças do município;
Senhora Angela Aparecida da Silva Munhoz Priori, chefe da Secretaria de Educação;
Senhor Cabo Adair Passos, Comandante da Polícia Militar;
Senhor Tiago Cabreira de Oliveira, Secretário Municipal de Agricultura e meio ambiente;
Senhor Antônio Brás da Costa, Secretário dos Transportes;
Senhor Evandro Carlos Cunha Pereira, chefe da comissão de comunicações;
Senhor Jairo Pires da Silva, representante dos setores de Obras Públicas, Habitação e 
Saneamento Básico;
IV – Conselho de Entidades não Governamentais (CENG)
Senhor Padre Valdemar – Representante da Igreja Católica;
Senhor Cleber Vieira Mendes – Representante da Associação Comercial.
Art 2º - Revoga-se a portaria nº 2615/2018, bem como, outras disposições que se façam contrárias.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 08 (oito) dias do mês de 
abril de 2020.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Estado do Parana
CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública para 
apresentação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, referente ao exercício de 2021, a ser realizada 
na Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 09 de abril de 2020 às 19:00 horas.
Contamos com a sua presença.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI
Estado do Paraná
CNPJ 78.202.181/0001-26
Rua Sebastião Pereira de Oliveira, 2.131 - Centro – Cx. Postal 02 - 3656-1333 44-  - CEP 87580-000
ALTO PIQUIRI    -   Paraná
www.cmaltopiquiri.pr.gov.br              camalpi@hotmail.com
PORTARIA Nº. 008/2020
O Senhor GESSÉ ALVES DE SOUZA – Presidente da Câmara Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, no uso das 
suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de se retomar os trabalhos 
legislativos sem deixar de se evitar contaminações de grande escala e de restringir riscos de contágio do COVID – 19,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica determinado o retorno das Sessões Ordinárias no Prédio da Câmara Municipal de Alto Piquiri – PR., a 
serem realizadas em dia e horário de costume, às segundas-feiras, às 19h00min, iniciando em 13 de abril de 2020.
§ 1º As sessões serão realizadas sem a presença de público, porém, continuarão sendo transmitidas pela internet, 
via rede social facebook.
§ 2º Os edis e servidores presentes na sessão deverão usar EPIs – equipamentos de proteção individual para evitar 
o contágio.
Art. 2º Fica determinado o retorno dos trabalhos em expediente normal na Câmara Municipal de Alto Piquiri.
Art. 3º Revoga-se o Decreto Legislativo Nº. 003/2020.
Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 13 de Abril de 2.020.
Câmara Municipal de Alto Piquiri – Paraná, aos 08 dias do mês de abril de 2020.
GESSÉ ALVES DE SOUZA
Presidente

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR
EXTRATO CONTRATUAL PL 021/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2020
 PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL
S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ nº 07.584.359/0001-00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE COPA E COZINHA A FIM DE 
ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO 
SUL.
VALOR TOTAL:  R$18.227,90 (dezoito mil duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos)
 FUNDAMENTO LEGAL:  Lei Federal nº 8666/93.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
PREFEITO MUNICIPAL
S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ nº 07.584.359/0001-00
MARCELO GOMES DOS SANTOS
Representante legal
07/04/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

EXTRATO CONTRATUAL PL 021/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020
 PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL
M MARTINS SUPERMERCADOS - CNPJ nº 29.310.684/0001-00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE COPA E COZINHA A FIM DE 
ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO 
SUL.
VALOR TOTAL:  R$11.568,75 (onze mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
 FUNDAMENTO LEGAL:  Lei Federal nº 8666/93.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
PREFEITO MUNICIPAL
M MARTINS SUPERMERCADOS - CNPJ nº 29.310.684/0001-00
MARCOS MARTINS
Representante legal
07/04/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO AOS RECURSOS APRESENTADOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE URBANO 
(COM EXECUÇÃO DE ESPELHO D’ÁGUA, CALÇAMENTO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E OUTROS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL) NO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL”.
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Brasilândia do Sul, por meio de seu Presidente, 
designado pela Portaria n.º 001/2020, de 07 de janeiro de 2020, torna público aos interessados, que a empresa 
JOABE IMOBILIÁRIA LTDA - ME CNPJ – 16.480.081/0001-04, interpôs recurso nos autos, e conforme determina 
o §3º do art. 109, da Lei 8.666/93, ficam os demais licitantes intimados para apresentarem suas impugnações aos 
recursos apresentados, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da efetiva publicação do extrato desta 
intimação na Imprensa Oficial.
Brasilândia do Sul-PR, 08 de abril de 2020.
LUCIANO GIMENES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL
Estado do Parana
PORTARIA N.º 045/2020.
Dispõe sobre exoneração de Servidor Público Municipal por motivo de vacância decorrente de Aposentadoria por 
Idade (espécie 41), dando outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais.
CONSIDERANDO a Lei Complementar n.º 005/2003, datada de 16 de dezembro de 2003, Capitulo III, Art. 50, inciso III.
CONSIDERANDO a concessão de Aposentadoria por Idade (espécie 41), expedida pelo INSS, Beneficio n.º 
193.225.781-8, concedido em 23 de outubro de 2018.
CONSIDERANDO a ciência oficial da Aposentadoria do Servidor (a) neste mês de abril/2020.
RESOLVE:
I – Exonerar o Servidor Público Municipal, Sr. LUIZ TEIXEIRA, portador do Rg. n.º 3.024.257-2-SSP-PR., Ocupante 
do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista I,   por     motivo    de vacância decorrente de Aposentadoria por Idade 
(espécie 41),   a partir  de 23 de outubro de 2018.
Registre-se, publique-se.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 07 de abril de 2020.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Parana
DECRETO Nº 068/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020
SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020 – PREGÃO Nº 
08/2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria nº 003/2020, de 21 de janeiro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Adjudicado em favor da empresa: RODRIGO FERRER RICAS ESPORTES, o resultado do Processo 
Licitatório nº 12/2020 – Pregão nº 08/2020.
Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: RODRIGO FERRER RICAS ESPORTES, vencedora do certame, 
perfazendo um montante de R$ 39.789,00 (trinta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais), o resultado do 
Processo Licitatório nº 12/2020 – Pregão nº 08/2020, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação 
de serviços de instrução de atividades esportivas e recreação, atividades gastronômicas e atividades manuais no 
Município de Cafezal do Sul, para atender a deliberação 66/2019 – Incentivo Adesão Espontânea II, Secretaria de 
Ação Social/CRAS.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 07 de abril de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Parana
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao CONTRATO Nº. 126/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul e a 
empresa: RICARDO ZENATTI E CIA LTDA.
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada 
CONTRATANTE e a empresa RICARDO ZENATTI E CIA LTDA, com sede a Rua sete de setembro, 1058, centro, 
Marechal Cândido Rondon - PR denominada CONTRATADA.
II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal, Sr. MARIO JUNIO KAZUO 
DA SILVA, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado á Rua João Antonio Mendes nº 491, Conjunto 
Habitacional Mão Amiga, nesta Cidade de Cafezal do Sul-PR, portador do RG nº 004.695.479-10 e a CONTRATADA o 
Senhor RICARDO ZENATTI , residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, 810, centro, Centro, na cidade de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná, portador do RG n.º 10.520.483-3 SESP/PR e CPF. 072.906.999-04.
III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito 
Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte 
integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo Administrativo n.º 79/2019, 
Dispensa nº 24/2019.
IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal 
no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da – CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO, - passando a ter a seguinte redação:
 “CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO”
-Fica prorrogado por mais 06 meses o respectivo contrato, a necessidade é continuada sendo de 07 de abril de 2020 
a 07 de outubro de 2020.
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer 
parte integrante do referido instrumento contratual.
3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram 
lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
 Cafezal do Sul, 31 de março de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal – Contratante
 RICARDO ZENATTI E CIA LTDA
 RICARDO ZENATTI
Testemunhas:
GLICÉRIO DIAS DE ARAÚJO  CLODOALDO TAKAITI AMORIM
 CPF: 395.665.289-49                                                    CPF: 562.792.321-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO SUL
Estado do Parana
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Pregão nº 016/2020
Processo Administrativo nº 32/2020
Município Licitante: Cafezal do Sul
Trata-se de impugnação ao Edital, termo de referência, com prazo de entrega dos produtos em 48 (quarenta e oito) 
horas, após a expedição da solicitação na  licitação na modalidade de pregão na qual o Município  de Cafezal do Sul 
pretende a AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS  PARA USO E CONSUMO NOS POSTOS DE 
SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL - PR.
 Acato parecer jurídico, indefiro a impugnação apresentada.
Comunica-se a empresa impugnante.
Publique-se. Intime-se.
Cafezal do Sul/PR., 08 de Abril de 2.020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAúChA
Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO  N.º 026/2020
INEXIGIBILIDADE    N.º 004/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO  N.º 037/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR
CONTRATADA: CLAUDIA MONTEIRO AITA – SERVIÇOS MEDICOS
DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços médicos de atendimento clinico geral, para 
realização de consultas ambulatoriais de pacientes sintomáticos com sintomas gripais e outras patologias crônicas 
para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Cidade Gaúcha - PR, de acordo com o edital e 
seus anexos, que passam integrar o presente instrumento contratual, independente de transcrição.
DO VALOR: O valor mensal dos serviços será de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), perfazendo o 
período de 3 (três) meses o valor total de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses, com início no dia 02 de Abril de 2020 e seu 
término previsto para o dia 02 de Julho de 2020, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, 
até o limite previsto na Lei n.º 8.666/93, se for de interesse da CONTRATANTE.
Cidade Gaúcha - PR, em 02 de Abril de 2020.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante 
CLAUDIA MONTEIRO AITA 
Representante Legal
Contratado
Testemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAúChA
Estado do Parana
DESPACHO
ACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e da Procuradoria Jurídica do Município de Cidade Gaúcha – PR, 
referente ao Processo Licitatório, modalidade de dispensa por Inexigibilidade n.º 004/2020, cujo objeto tem por 
finalidade contratar serviços médicos de atendimento clinico geral, para realização de consultas ambulatoriais de 
pacientes sintomáticos com sintomas gripais e outras patologias crônicas para atendimento nas Unidades Básicas de 
Saúde do Município de Cidade Gaúcha - PR.
HOMOLOGO a presente decisão de Inexigibilidade para contratação de serviços de atendimento clinico geral, 
determinando sua publicação na Imprensa Oficial do Município, como forma de eficácia dos atos, em conformidade 
com estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel 
cumprimento da Lei.
Cidade Gaúcha – PR; 02 de Abril de 2020.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

RESUMO DE ADITIVOS
Termo Aditivo n 001/2020
Ref. Contrato de prestação de serviços n° 028/2019
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.S
Contratado: T. BRESSAN BAMBOLIM EIRELI-ME
Objeto:  Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 028/2019, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula 
décima terceira, passando o término para 27 de março de 2020.
Fica aditado o valo de 2% do contrato que sera de R$ 1.200,00 ( hum mil e duzentos reais ) mensal
Umuarama, 08 abril de 2020.
NILSON MANDUCA
Coordenador

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ
Portaria Nº 15/2020
SÚMULA: Nomear a Comissão Permanente de Avaliação e Eliminação de Documentos da Câmara Municipal de 
Cruzeiro do Oeste.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
R E S O L V E:
Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação e Eliminação de Documentos – CPAED da Câmara 
Municipal de Cruzeiro do Oeste de três membros titulares, diante do reduzido número de servidores da Câmara e 
suas respectivas qualificações, conforme Resolução nº 07/2020, a qual será integrada pelos seguintes membros:
LUCAS GILBERTHO PEREIRA DE CARVALHO 
HUGO BORTOLON DUARTE 
GIAN LEONARDO SAULLIN ALVARO 
Parágrafo Único: A comissão será presidida pelo Senhor Lucas Gilbertho Pereira de Carvalho, o qual será responsável 
por organizar e convocar as reuniões, definir prazos e acompanhar em conjunto com a comissão o andamento das 
atividades que vierem a ser necessárias.
Art. 2º - A Comissão poderá convocar chefias e/ou pessoal técnico/administrativo para participarem das discussões, 
se a natureza dos documentos assim o exigir. 
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
Cruzeiro do Oeste, 08 de Abril de 2020.
Aparecido Delfino dos Santos
Presidente do Legislativo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Estado do Paraná
DECRETO Nº 53/2.020, DE 08 DE ABRIL DE 2.020
DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DIFERENCIADO DE EXPEDIENTE NOS DIAS 08 DE ABRIL DE 2020 E 09 DE ABRIL 
DE 2020E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Douradina/PR, o Exmo. Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e CONSIDERANDO a necessidade de medidas que visem à diminuição da possibilidade de 
propagação e contágio do COVID-19,
DECRETA:
Art. 1º.Ficam alterados os horários de expediente na sede da Prefeitura Municipal (Paço Municipal), nos dias 08 de 
abril de 2020 e 09 de abril de 2020, adotando-se a jornada de 06 (seis) horas ininterruptas de trabalho, no período 
compreendido entre as 08h00min às 14h00min.
Art. 2º.Dê-se ampla e imediata divulgação do presente Decreto, utilizando-se de todos os meios de divulgação 
disponíveis, ficando, inclusive, expressamente autorizada a sua veiculação via aplicativo WhatsApp e demais redes 
sociais disponíveis.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as disposições em contrário.
Douradina/PR, 08 de abril de 2.020.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE DOURADINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 037/2020                            ID: Nº.  2069
Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer materiais e peças auto elétrica destinadas à frota 
de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.
Contratante: Município de Douradina-PR
Contratado: LUIZ DAVID MADEIRO NETO E CIA. LTDA. - ME, com sede na Rua Luiz Arlindo Barion, nº. 115, 
Térreo, Jardim Guaritá, CEP. 87.485-000, na cidade de Douradina, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 
05.404.483/0001-03.
Objeto: É objeto do presente instrumento a Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer 
materiais e peças auto elétrica destinadas à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.
Período: 90(noventa) dias
Valor total: R$ 19.874,00(dezenove mil, oitocentos e setenta quatro reais)
Douradina, Pr. 06 de abril de 2.020.

MUNICIPIO DE DOURADINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 038/2020                            ID: Nº.  2070
Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer materiais e peças auto elétrica destinadas à frota 
de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.
Contratante: Município de Douradina-PR
Contratado: A. A. MORO & CIA. LTDA. - ME, com sede na Avenida Pernambuco, nº. 3162, Quadra 19, Lote 02, Zona II, 
CEP. 87.501-550, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná inscrita no CNPJ sob nº 07.546.630/0001-05.
Objeto: É objeto do presente instrumento a Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer 
materiais e peças auto elétrica destinadas à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.
Período: 90(noventa) dias
Valor total: R$ 15.047,90(quinze mil, quarenta e sete reais e noventa centavos)
Douradina, Pr. 06 de abril de 2.020.

MUNICIPIO DE DOURADINA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 039/2020                            ID: Nº.  2071
Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer materiais e peças auto elétrica destinadas à frota 
de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.
Contratante: Município de Douradina-PR
Contratado: ALMEIDA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP, com sede na Avenida Genercy Delfino Coelho, nº. 963, 
Centro, CEP. 87.530-000, na cidade de Icaraíma, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 07.641.823/0001-45.
Objeto: É objeto do presente instrumento a Seleção de propostas no sentido de contratar empresa para fornecer 
materiais e peças auto elétrica destinadas à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr.
Período: 90(noventa) dias
Valor total: R$ 14.323,86(quatorze mil, trezentos e vinte três reais e oitenta seis centavos)
Douradina, Pr. 06 de abril de 2.020.

MUNICÍPIO DE DOURADINA
Estado do Paraná
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2020.
JOÃO JORGE SOSSAI, Prefeito do Município de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
observando o contido nas Leis Federal nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02 e o Decreto Municipal 227/06, e ainda tomando por referência o parecer do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio datado de 31/03/2020.
HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa J. C. QUINHONE ATACADISTA. -EPP, com sede Rua Natalina Giroto Spina nº. 2319, Jardim 
União, CEP. 87.508-160, em Umuarama, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 21.278.380/0001-09, por ter apresentado o Menor Preço no valor global 
de R$ 107.745,00(cento e sete mil, setecentos e quarenta cinco reais), na data de 31/03/2020.
 Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos trinta um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (31/03/2020).
JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE RESULTADO
REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020.
O MUNICÍPIO DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público o RESULTADO, do Processo Licitatório supra referido, que realizou no 
Departamento de Compras, Sito na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal, Av. Barão do Rio Branco, nº 767, Centro, Douradina, Estado do 
Paraná, no dia 31/03/2020 às 09:00 horas, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço (Global).
OBJETO: É objeto do presente instrumento a aquisição de uniformes para atender a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de 
Douradina-Pr.
Empresas vencedoras:
J. C. QUINHONE ATACADISTA. -EPP, com sede Rua Natalina Giroto Spina nº. 2319, Jardim União, CEP. 87.508-160, em Umuarama, Estado do 
Paraná, CNPJ sob nº. 21.278.380/0001-09, por ter apresentado o Menor Preço no valor global de R$ 107.745,00(cento e sete mil, setecentos e 
quarenta cinco reais), na data de 31/03/2020.
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos trinta um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (31/03/2020).
Fábio da Silva
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE DOURADINA.
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
FUNDAMENTAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020.
Base legal – Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal 227/2006.
OBJETO: É objeto do presente instrumento a aquisição de uniformes para atender a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de 
Douradina-Pr.
Contrato de Compra Venda nº 036/2020
ID: Nº. 2068
Data do Contrato: 31/03/2020
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 78.200.110/0001-94, neste ato 
representado pelo Senhor Prefeito Municipal abaixo assinado, em pleno exercício de seu mandato e funções.
CONTRATADO:
J. C. QUINHONE ATACADISTA. -EPP, com sede Rua Natalina Giroto Spina nº. 2319, Jardim União, CEP. 87.508-160, em Umuarama, Estado do 
Paraná, CNPJ sob nº. 21.278.380/0001-09, por ter apresentado o Menor Preço no valor global de R$ 107.745,00(cento e sete mil, setecentos e 
quarenta cinco reais), na data de 31/03/2020.
Adjudicado e Homologado em 31/03/2020.
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos trinta um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (31/03/2020).
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOURADINA.
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
FUNDAMENTAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 32/2020
DISPENSA Nº. 16/2020
Base legal – Art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/93.
OBJETO:  - O presente contrato tem por objeto Aquisição de kit de ar condicionado automotivo para veículo da frota 
do Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr.
Contrato de Compra e Venda nº. 034/2020
ID: nº. 2066
Data do Contrato 30/03/2020
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor João Jorge Sossai, Prefeito Municipal, abaixo assinado, em 
pleno exercício de suas funções.
CONTRATADA:
CAVALARI & SILVA LTDA.-ME, com sede na Av. Tiradentes, nº 2600, Jardim Paraíso, CEP. 87.505-090, na Cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 23.547.918/0001-50, por ter apresentado o menor preço no valor de 
R$-2.500,00 (dois mil, quinhentos reais).
Prazo de vigência: 90 (noventa) dias
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (30/03/2020).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOURADINA.
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO
FUNDAMENTAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 33/2020
DISPENSA Nº. 17/2020
Base legal – Art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/93.
OBJETO:  - O presente contrato tem por objeto Aquisição de materiais didáticos pedagógicos para aplicação do 
Método das Boquinhas, a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Douradina-Pr.
Contrato de Compra e Venda nº. 035/2020
ID: nº. 2067
Data do Contrato 31/03/2020
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor João Jorge Sossai, Prefeito Municipal, abaixo assinado, em 
pleno exercício de suas funções.
CONTRATADA:
BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA.-ME, com sede na Rua Hermínio Pinto, Nº 6-38, Bairro Vila 
Silva Pinto, CEP. 17.013-201, na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, CNPJ sob nº. 09.508.047/0001-35, por 
ter apresentado o menor preço no valor de R$-3.877,06 (tres mil, oitocentos e setenta sete reais e seis centavos).
Prazo de vigência: 12 (doze) meses
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (31/03/2020).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR
EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020.
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preço nº 01/2020, 
que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:
Nº EMPRESA
01 MULTIPLUS BALSA NOVA - EIRELI
02 SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA - EPP
03 R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de 
licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso.
Douradina-PR, 06 de abril de 2020.
Presidente da comissão: Fábio da Silva
Secretário:                      Vanete Gonçalves da Silva Martim
Membros da comissão:  Jair Garcia
Benedito Vieira do Prado

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR
EXTRATO CONTRATUAL PL 021/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2020
 PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL
CAMPANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ nº 16.746.378/0001-79
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE HIGIENE A FIM DE ATENDER A 
NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
VALOR TOTAL:  R$ 12.432,50 (doze mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
 FUNDAMENTO LEGAL:  Lei Federal nº 8666/93.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
PREFEITO MUNICIPAL
CAMPANARO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ nº 16.746.378/0001-79
CLAUDINEY CAMPANARO BRAGA
Representante legal
08/04/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR
EXTRATO CONTRATUAL PL 021/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020
 PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL
GUSTAVO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS – ME - CNPJ nº 28.462.989/0001-74
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE HIGIENE A FIM DE ATENDER A 
NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
VALOR TOTAL:  R$5.191,65 (cinco mil cento e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos)
 FUNDAMENTO LEGAL:  Lei Federal nº 8666/93.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
PREFEITO MUNICIPAL
GUSTAVO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS – ME - CNPJ nº 28.462.989/0001-74
GUSTAVO GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS
Representante legal
08/04/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR
EXTRATO CONTRATUAL PL 021/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2020
 PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL
J M DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME - CNPJ nº 22.932.358/0001-95
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE HIGIENE A FIM DE ATENDER A 
NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
VALOR TOTAL:  R$6.800,20 (seis mil oitocentos reais e vinte centavos)
 FUNDAMENTO LEGAL:  Lei Federal nº 8666/93.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
PREFEITO MUNICIPAL
J M DE SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS ME - CNPJ nº 22.932.358/0001-95
ELEANDRO PAULA DE SOUZA
Representante legal
08/04/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR
EXTRATO CONTRATUAL PL 021/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2020
 PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL
M MARTINS SUPERMERCADOS - CNPJ nº 29.310.684/0001-00
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE HIGIENE A FIM DE ATENDER A 
NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
VALOR TOTAL:  R$459,60 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
 FUNDAMENTO LEGAL:  Lei Federal nº 8666/93.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
PREFEITO MUNICIPAL
M MARTINS SUPERMERCADOS - CNPJ nº 29.310.684/0001-00
MARCOS MARTINS
Representante legal
08/04/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

EXTRATO CONTRATUAL PL 021/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020
 PARTES: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL
S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ nº 07.584.359/0001-00
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECER PRODUTOS DE HIGIENE A FIM DE ATENDER A 
NECESSIDADE DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
VALOR TOTAL:  R$1.526,00 (mil quinhentos e vinte e seis reais)
 FUNDAMENTO LEGAL:  Lei Federal nº 8666/93.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
PREFEITO MUNICIPAL
S.M.K DOS SANTOS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. - CNPJ nº 07.584.359/0001-00
MARCELO GOMES DOS SANTOS
Representante legal
08/04/2020
Departamento de Licitações e Contratos
Brasilândia do Sul-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALvES
Estado do Paraná
EDITAL Nº 021/2020
EDITAL DE EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS – CONCURSO 2016
EMENTA: Dispõe sobre a Exclusão da Lista de Candidatos aprovados em Concurso Público, aberto pelo Edital Nº 
001/2016 publicado em 05 de março de 2016, na pag. nº C05, Edição nº 10.611 no Diário Oficial do Município* e 
homologado pelo edital nº 013/2016, publicado em 01 de julho de 2016, pág. C09, edição nº 10.709,
PREÂMBULO: Eu, ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, que houve a publicidade do edital de convocação nº 017/2020, em jornal de circulação, Diário 
Eletrônico, sem nenhuma manifestação de interesse de investidura no cargo,
Considerando ainda, que o prazo para a apresentação e posse foi expirado,
RESOLVO:
I. Excluir o candidato abaixo relacionado  da lista de aprovados, referente ao Edital 013/2016 e Edital 
de Convocação nº. 017/2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 06/03/2020, na pag. nº C4, Edição nº 
11.797 no Diário Oficial do Município*, por não atender o Edital de Convocação e ainda não apresentar  documentação 
solicitada dentro do prazo estipulado conforme condições previstas no Edital de convocação n° 017/2020.
EDITAL DE EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS – CONCURSO 2016
INSC NOME CLASS CARGO DATA NASC
56554  Bruna Silva de Moura Bortolani 22 Professor de Ensino Fundamental 10/04/1990
57893 Mário Gonçalves Lemas 10 Vigia 26/06/1960
Francisco Alves, 07 de abril de 2020.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
*JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO

PORTARIA Nº 053, DE 06 DE ABRIL DE 2020.
SÚMULA: “Designa os servidores para a função de Fiscal Sanitário de vigilância em Saúde, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Francisco Alves, e dá outras providências.”
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,  e
CONSIDERANDO, a necessidade de dar cumprimento  sobre o poder de polícia administrativa de competência 
municipal, em especial  neste momento crucial de combate ao COVID-19,
CONSIDERANDO, o disposto no artigo 200 e seus incisos I, II, VI, VII e VIII, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO, as atividades inerentes à função de fiscal sanitário legalmente estabelecidas;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para exercerem a função de Fiscal Sanitário de Vigilância em 
Saúde, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:
1. Alethéia Patricia  Busch;
2. Amélio Avanci Neto;
3. Andrea Magda de Mattes de Oliveira;
4. Daniele Simone Matiuc Alves;
5. Jonatas Pádua da Silva;
6. Vinicius Silva Rosa;
7. Paulo Sérgio Mendonça Navero Corrêa;
8. Priscila Aparecida Prudêncio de Sousa;
9. Ueslei de Oliveira da Silva;
10. Zélia Gomes de Oliveira Muniz.
Art. 2º - Os servidores designados, em razão do poder de polícia administrativo, exercerão todas as atividades 
inerentes à função de Fiscal Sanitário de Vigilância em Saúde, tais como: inspeção; vistoria e fiscalização sanitária; 
lavratura de auto de infração sanitária; instauração de processo administrativo sanitário; interdição cautelar de 
estabelecimento; fazer cumprir a penalidades aplicadas pelas autoridades sanitárias competentes nos processos 
administrativos sanitários e outras atividades estabelecidas para esse fim.
Art. 3º -  Os servidores designados atuarão  como autoridade pública que a Lei Municipal incumbe, cabendo-lhes ainda 
fiscalizar as posturas praticas “exames, vistorias, perícias, verificações, avaliações, atendendo denúncias, confrontos 
e outros trabalhos como condição ou preparo do ato propriamente de polícia, consistente em autorizar, licenciar, 
homologar, permitir ou negar, denegar, proibir, notificar etc., as irregularidades que vão em desacordo com o código 
de Postura Municipal, Lei Orgânica Municipal,  e em especial ao Decretos Municipais que disciplinam a matéria sobre 
o COVID-19.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Francisco Alves, em 06 de abril de 2020, 199º da Independência e 132º da República.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
*Republicada e reeditada por conter incorreções. (art. 1º, item 6).

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 042/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2020
NOVA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:  22 DE ABRIL DE 2020.
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:45 HORAS -  LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala 
de Licitações.
HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de 
Licitações.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para a futura e eventual Contratação de Oficina 
Mecânica para o fornecimento de Peças e Serviços de manutenção dos veículos pertencentes as Secretarias e 
Departamentos vinculados a Administração Pública do Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, conforme 
memorial descritivo constante no anexo I do referido Edital.
O pregoeiro Daniel dos Santos T. Chamorro, designada pela portaria n°002/2020, torna público, a todas as empresas 
interessadas em participar do referido certame, que após a suspensão RETOMARA o Pregão Presencial SRP 
n°017/2020, e alterar a data de realização do mesmo para o dia 22 de Abril de 2020 às 09 horas. O edital encontra-se 
no endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br.
 FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou 
departamento competente.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais determinações contidas no edital.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos da comissão, 
diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua 
Jorge Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail licitacaopmfa@hotmail.com, 
ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br.  A licitante interessada deverá deixar por escrito na 
divisão de licitação.
Francisco Alves – Pr. 07 de Abril de 2020.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Pregoeiro
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com o fundamento legal que vem 
dispor a Lei n.º 8.666/93, em especial ao artigo 24, e alterações posteriores, sendo dispensável a licitação.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/2020.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/2020.
Objeto: a aquisição de um Notebook que será utilizado pelo procurador jurídico municipal, de acordo com a 
necessidade da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Paraná.
CONTRATADO: M N COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ 
n°: 08.053.975/0001-90, com sede na Rua Brigadeiro Faria Lima, N°1011, Centro, município de Francisco Alves, 
Estado do Paraná.
Francisco Alves – Pr. 07 de Abril de 2020.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Presidente C P L
ALIRIO JOSE MISTURA
Prefeito Municipal
PORTARIA N.º 047, DE 27 DE MARÇO 2020
SÚMULA: Nomeia.
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, o Edital de Concurso Público n.º 001/2016 de 02 de março de 2016, para o preenchimento de 
vagas no quadro de pessoal, de provimento efetivo da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO, os dispositivos legais, Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor público 
Lei Municipal 248/93 e demais complementações;
CONSIDERANDO, o resultado final, Homologado pelo Edital nº 013/2016 de 30 de junho de 2016;
CONSIDERANDO, o Edital nº 012/2020 – Convocação nº 043- Concurso 2016, de 27 de fevereiro de 2020.
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear, JESUS ANTUNES DE OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 1.559.619-8, expedida 
pela SSP-SP, devidamente inscrito no CPF sob nº 306.682.129-34, para ocupar o cargo de Provimento Efetivo de 
VIGIA, Grupo Ocupacional Serviços Gerais, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, com 
carga horária de 40 (quarenta), horas semanais.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.
Francisco Alves, em 27 de março de 2020, 199º da Independência e 132º da República.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
*Republicada e reeditada por conter incorreções. (Art. 1º - JESUS)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 029/2020.
O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas em lei celebra o PRIMEIRO termo aditivo do contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO ALVES e a empresa ANDRE LUIZ LONGUINI - EPP.
Por este instrumento de contrato de um lado o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 77.356.665/0001-67 na pessoa de seu Prefeito Municipal 
ALÍRIO JOSÉ MISTURA, denominado CONTRATANTE e a empresa ANDRE LUIZ LONGUINI - EPP, inscrita no CNPJ 
sob nº 03.716.753/0001-96, situada à Rod PR 323 km 281 Jardim Alvorada, s/n, CEP: 87.400-000, na cidade de 
Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. ANDRE LUIZ LONGUINI, brasileiro, casado, 
empresário, portador da cédula de identidade R.G. nº 7.524.151-8/SSP-PR, CPF nº 024.752.929-03, residente e 
domiciliado na cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente Termo Aditivo decorrente da Tomada de Preço 005/2020, nos termos das cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Por meio do presente Termo Aditivo, considerando o que determina as cláusulas contratuais referentes à alteração 
de valores, as partes resolvem alterar o valor contratual constante na Cláusula Segunda do contrato, em que a partir 
desta data fica alterado o valor global em consequência do acréscimo de R$ 24.381,75 (vinte e quatro mil trezentos e 
oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).
O Termo Aditivo refere-se ao aumento das quantidades que não estavam previstas no projeto inicial, descrição 
conforme a planilha de serviços anexa ao ofício de solicitação do presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO
Em decorrência do acréscimo dos serviços a serem prestados constantes na CLÁUSULA PRIMEIRA deste aditivo, 
em que houve um reajuste no valor de R$ 24.381,75 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e um reais e setenta e 
cinco centavos), fica o valor global da CLÁUSULA SEGUNDA– do Contrato n.º 029/2020 devidamente acrescentado 
do valor ora suprido na CLÁUSULA SEGUNDA deste aditivo. O valor global constante na Cláusula Segunda do 
Contrato n.º 029/2020 passa a ser de R$ 214.135,99 (duzentos e quatorze mil cento e trinta e cinco reais e noventa 
e nove centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
Em decorrência do acréscimo os pagamentos necessários correrão à conta da Dotação Orçamentária constante no 
orçamento vigente do exercício de 2020.
CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inc. I, alínea b, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas e continua em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 029/2020.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes deste Termo Aditivo, as partes elegem o Foro da Comarca de Iporã, Estado 
do Paraná.
E por assim acharem justos e contratados, determinaram a lavratura do presente Termo Aditivo para que produza 
seus efeitos jurídicos e legais que passará a integrar ao Contrato Primitivo e vai assinado pelas partes contratantes 
na presença de duas testemunhas.
FRANCISCO ALVES – PR, 01 DE ABRIL DE 2020.
Pela CONTRATANTE:
ALÍRIO MISTURA
PREFEITO
Pela CONTRATADA:
ANDRE LUIZ LONGUINI - EPP
ANDRE LUIZ LONGUINI
Representante
Testemunhas:
DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO                             ALESSANDRA SAYURI FUJISAWA
CPF: 077.076.779-57                                                            CPF: 066.655.529-00
*Republicado e reeditado por conter incorreções.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Parana
PORTARIA Nº 137/2020
Data: 08.04.2020
Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os 
memorandos on-line sob os n°s 909/2017, 1.028/2017, 1.489/2017, 1.809/2017, 1.935/2017, 3.177/2017, 3.378/2017, 
4.406/2017, 1.936/2018, 3.084/2018 e 747/2020, 
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:
NOME RG Nº PERIODO AQUISITIVO INICIO/FINAL
Antonio Carlos do Lago Albuquerque 808.224 - SESPII/PR 2018/2019 06/04/2020 a 20/04/2020 
Antonio Ignacio Perez 1.812.634 -  SESPII/PR 2019/2020 06/04/2020 a 20/04/2020
Antonio Silvio Diniz 888.209-6 - SESPII/PR 2019/2020 06/04/2020 a 20/04/2020
Belmiro Luiz de Freitas 2.135.277 - SESPII/PR 2019/2019 06/04/2020 a 20/04/2020
Celio Exposito de Freitas 5.832.858-8 - SESPII/PR 2018/2019 07/04/2020 a 21/04/2020
Emerson Alexandre Baches 8.391.841-1 - SESPII/PR 2019/2020 06/04/2020 a 20/04/2020
Ivo Jardim da Costa 4.428.759-5 - SESPII/PR 2019/2020 06/04/2020 a 20/04/2020
João Donizetti Pereira 11.521.369 - SESPII/SP 2019/2020 06/04/2020 a 20/04/2020
João Pereira 14.502.613-9 - SESPII/SP 2018/2019 06/04/2020 a 20/04/2020
Jose Aparecido Dourado 5.524.510-0 - SESPII/PR 2018/2019 13/04/2020 a 12/05/2020
Jose Meneses dos Santos 1.950.097-7 - SESPII/PR 2018/2019 06/04/2020 a 20/04/2020
Luiz Henrique Ribeiro 3.193.386-2 - SESPII/PR 2019/2020 06/04/2020 a 20/04/2020
Maria Paulina da Silva Leite  3.574.541-6 - SESPII/PR 2019/2020 06/04/2020 a 20/04/2020
Marinalda Oliveira Bespalez 844.728-4 - SESPII/PR 2018/2019 06/04/2020 a 20/04/2020
Nairo Mulinari 1.348.865 - SESPII/PR 2019/2020 06/04/2020 a 20/04/2020
Naor Bonifacio 3.443.797-1 - SESPII/PR 2018/2019 06/04/2020 a 20/04/2020
Neusa Gonçalves Lima Silva 4.949.735-0 - SESPII/PR 2018/2019 08/04/2020 a 07/05/2020
Pedro Nepomuceno 1.771.731-6 - SESPII/PR 2019/2020 09/04/2020 a 20/04/2020
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de abril de 2020.                     
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 14/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020
Ementa: Determina lotação de servidor efetivo da Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste-PR.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, legalmente constituída no uso de suas atribuições legais nos termos da 
Resolução nº 008/2013,
R E S O L V E:
Art. 1º – Prover a lotação do servidor, Silvanei Sousa Silva, CPF nº 529.474.835-53, ocupante do cargo de Vigia do quadro de servidores efetivos 
do Poder Legislativo do Município de Cruzeiro do Oeste-PR, para o Edifício da Câmara Municipal, onde passará exercer suas atribuições funcionais 
vinculado a este órgão.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se
EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, AOS 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.
APARECIDO DELFINO DOS SANTOS
Presidente
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2020
EDITAL Nº 25/2020
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público encontra previsão no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 
023/18 e no Decreto nº 416/2018 que dispõe sobre a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias 
de interesse público;
Considerando que não há Concurso Público vigente;
Considerando a impossibilidade de remanejamentos devido à falta de profissionais;
Considerando o grau de defasagem de profissionais na área de saúde, podendo, com o agravamento das endemias, 
criar um colapso no atendimento da rede de saúde municipal.
Considerando a necessidade de manter os atendimentos compatíveis com a demanda da população, garantindo os 
índices satisfatórios de qualidade nos atendimentos;
Considerando que o Município de Cruzeiro do Oeste vem tomando medidas preventivas de combate a essa endemias 
supracitadas.
Considerando que no Município de Cruzeiro do Oeste está localizada a PECO – Penitenciária Estadual de Cruzeiro 
do Oeste, estabelecimento penal de segurança máxima destinado a presos do sexo masculino que cumprem pena de 
regime fechado, com capacidade aproximada para 1.000 detentos.
Considerando que esses detentos e seus familiares necessitam de atendimento de atenção básica, utilizando toda a 
rede municipal de saúde, com seus postos de saúde, hospital e funcionários.
Considerando o pedido formulado pela Secretaria Municipal de Saúde assim como as razões contidas na justificativa, 
aceita e autorizada pela autoridade competente e Procuradoria Jurídica do município;
TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições no período de 17 de abril a 05 de maio de 2020, somente na 
Secretaria Municipal de Saúde, sito à Avenida São Paulo nº 20; no horário das 08h às 11h e das 13h 30mim às 16h 
30mim, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 025/2020, objetivando a contratação temporária para os 
cargos com suas exigências individuais e especificações, conforme dispostos no quadro abaixo:
Quadro 1
Cargo Salário
R$ Nº de Vagas Mais Cadastro de Reserva Carga Horária
Semanal Requisitos Mínimos
Auxiliar em Saúde Bucal 1.369,10 01+CR 40h Ensino Médio Completo, Comprovante 
de cadastro do  Conselho de Classe CRO.
Técnico em Enfermagem 1.454,66 01+CR 40h Ensino Médio Completo, Comprovante 
de cadastro do  Conselho de Classe COREN.
Enfermeira 3.208,83 02+CR 40h Diploma/Certificado ou Declaração da Conclusão da 
Graduação ao Curso de Enfermagem, devidamente cadastrada no Conselho COREN
Psicóloga 2.382,11 02+CR 30h Diploma/Certificado ou Declaração da Conclusão da 
Graduação ao Curso de Psicologia, devidamente cadastrada no Conselho CRP
Farmacêutico 2.382,11 01+CR 40h Diploma/Certificado ou Declaração da 
Conclusão da Graduação ao Curso de Farmácia, devidamente cadastrada no Conselho CRF
Cirurgião Dentista 5.134,15 01+CR 40h Diploma/Certificado ou Declaração da 
Conclusão da Graduação ao Curso de Odonto, devidamente cadastrada no Conselho CRO
Médico Clínico Geral 8.456,78 01+CR 20h Diploma/Certificado ou Declaração da 
Conclusão da Graduação ao Curso de Medicina, devidamente cadastrada no Conselho CRM
Este edital terá validade para contratações temporárias e será regido pela presente Instrução Especial que, para todos 
os efeitos, constituem parte integrante deste. E terá validade por 12 meses, podendo ser renovado por mais 12 meses 
a contar da data de publicação da homologação do resultado final do presente certame, em virtude da excepcional 
necessidade da prestação de serviço contínuo da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cruzeiro do Oeste.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições deverão ser realizadas de 17 de abril a 05 de maio de 2020, das 08h às 11h e das 13h30min às 
16h30min na Secretaria Municipal de Saúde, sito Avenida São Paulo nº 20.
1.2 O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição ( anexo III) que estará disponível no site www. dooeste.pr.gov.
br e colocar os documentos exigidos no item 3, 3.1, 3.2, 3.5, quadro 2, quadro 3, quadro 4, colar o envelope lacrar com 
os documentos exigidos e protocolar nos conforme da data e horário disposto no item 1.1.
1.3 Não será cobrado taxa de inscrição.
1.4 O candidato poderá se inscrever somente em um dos cargos.
1.5 Só serão aceitos Fichas de Inscrição completamente preenchidas, nos campos obrigatórios, com clareza, à tinta 
e sem rasuras.
1.6 Não serão aceitas inscrições por fax, correspondência ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.
1.7 Só será aceita inscrição por terceiros mediante apresentação de procuração registrada em cartório
1.8 Após a conclusão da inscrição e da entrega da documentação o candidato não poderá alterar a sua inscrição.
1.9 A inscrição implica em compromisso tácito, por parte do candidato, de aceitar as condições estabelecidas para a 
realização do Processo Seletivo Simplificado, dentre elas as constantes no presente Edital, não cabendo alegação 
de desconhecimento.
1.10 Em hipótese alguma serão recebidos títulos fora do dia e local estipulado.
2. PESSOA COM DEFICIÊNCIA
2.1. Às pessoas com deficiências serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas totais do Edital nº. 025/2020.
2.2. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de inscrever-se no PSS se as atribuições forem compatíveis 
com o exercício da função em relação a sua deficiência.
2.3 Após 09 (nove) candidatos convocados da lista geral dos cargos, 1 (um) candidato aprovado inscrito como 
candidato com deficiência será convocado, perfazendo a equivalência aos 10% (dez por cento) assegurados pela lei.
2.4 O candidato deverá no ato da inscrição, anexar o requerimento disposto no Anexo V (Requerimento) deste Edital, 
devidamente preenchido.
2.5 O Laudo Médico deverá ser emitido por especialista da área de sua deficiência e apresentado e anexado junto à 
inscrição, sendo que o laudo deverá ter validade de no mínimo 90 (noventa) dias, antes da data inicial da inscrição do 
Processo Seletivo Simplificado Edital nº 025/2020:
a) a espécie e o grau ou nível da deficiência;
b) código correspondente segundo a Classificação Internacional de Doenças – CID;
c) cargo/função para o qual é candidato, se existe ou não compatibilidade com as atribuições do cargo/função 
pretendida, suas limitações funcionais;
d) data de expedição, assinatura e carimbo com o número do CRM (Conselho Regional de Medicina) do médico, 
especialista na área da deficiência, que emitiu o Laudo.
2.6 Após ser contratada, a pessoa com deficiência não será permitida solicitação de amparo especial ou intervenção 
de terceiros para auxiliar o candidato portador de deficiência no exercício das atribuições inerentes ao cargo ou 
função a ser exercida pelo candidato, com as quais não poderá alegar incompatibilidade. O candidato que apresentar 
Laudo Médico que ateste incompatibilidade da deficiência com as atribuições da função será excluído do Teste 
Seletivo. Quando atestada a compatibilidade por Laudo Médico e, no decorrer do contrato, o candidato declarar-
se impossibilitado de exercer as atribuições da função descritas conforme Anexo I deste Edital, o mesmo terá seu 
contrato rescindido.
2.7 Não serão consideradas como deficiência as disfunções visuais e auditivas passíveis de correção através do uso 
de lentes ou aparelhos específicos.
2.8 Os candidatos inscritos nessa condição, participarão do PSS em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que concerne A Prova de Títulos – Análise curricular e demais critérios de classificação.
2.9 A pessoa com deficiência, aprovada no PSS , será submetida, antes da contratação, à avaliação médica a fim de 
analisar a compatibilidade entre a deficiência do candidato e a função a ser desempenhada.
2.10 Os candidatos que concorrerem na condição prevista neste item serão classificados em lista separada.
3. DA SELEÇÃO
3.1 A seleção dos candidatos serão realizadas através de Prova de Títulos, de caráter classificatório, nos termos 
deste Edital.
3.2 Na Prova de Títulos - Avaliação curricular, os candidatos receberão a pontuação de acordo com os quadros abaixo:
Quadro 2
Auxiliar em Saúde Bucal (40h)
Descrição
  Pontos Máximo de Pontos
Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 
5 anos).  05 10
Certificado de cursos de aperfeiçoamento na área com carga horária mínima de 30h, não serão aceitos cursos on-line, 
(máximo de 3 eventos nos últimos 5 anos) 10 30
Experiência profissional comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou 
declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por quem 
de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um emprego ou 
cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os contratos de 
estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão computados 
como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. Para contratos 
regulamentados serão aceitos apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em ano completo 
para fins de contagem de tempo de serviço.  05 50
Graduação em curso na área da saúde ou Graduação em Gestão Pública
 10 10
Total 100
Quadro 3
Técnico em enfermagem (40h)
Descrição
 Pontos Máximo de Pontos
Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 
5 anos).
 05 10
Certificado de cursos de aperfeiçoamento na área com carga horária mínima de 30h, não serão aceitos cursos on-line, 
(máximo de 3 eventos nos últimos 5 anos)
 10 30
Experiência profissional comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público ou 
declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por quem 
de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um emprego ou 
cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os contratos de 
estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão computados 
como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. Para contratos 
regulamentados serão aceitos apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em ano completo 
para fins de contagem de tempo de serviço.
05
50
Graduação em cursos da saúde, Graduação de Gestão Pública ou Pós Graduação em cursos na área da saúde
10
10
Total 100
Quadro 4
Enfermeiro (40h), Psicólogo (30h), Farmacêutico (40h), Cirurgião Dentista (40h), Médico Clinico Geral (20h)
Descrição
 Pontos Máximo de Pontos
Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 
5 anos) por cargo pretendido.
05
10
Certificado de cursos de aperfeiçoamento de cada cargo com carga horária mínima de 40h, não serão aceitos cursos 
on-line, (máximo de 2 eventos nos últimos 5 anos)
10
 20
Experiência profissional de cada cargo comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público 
ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura por 
quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um 
emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os 
contratos de estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão 
computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. 
Para contratos regulamentados serão aceitos apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em 
ano completo para fins de contagem de tempo de serviço.
05
50
Pós-Graduação na área do cargo solicitado
20
20
Total 100
3.3 A análise curricular, de caráter classificatório, será realizada pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo 
Simplificado, composta por profissionais com capacidade para avaliação.
3.4 Para comprovação do currículo, o candidato deverá entregar o envelope lacrado, com a Ficha de Inscrição colada 
no lado externo e cópias legíveis das documentações previstas no item 3, 3.5, quadro 2, quadro 3, quadro 4, anexo 
III e IV.
3.5 Os documentos deverão ser entregues, em envelope lacrado e deverá obedecer a seguinte ordem:
1)Ficha de Inscrição devidamente preenchida e colada no lado externo do envelope;
2)Cópia do Cadastro Pessoa Física – CPF
3)Cópia do RG ou CNH;
4)Cópias dos Comprovantes de conclusão da Escolaridade exigida e do registro no Conselho Regional da categoria;
5) Cópia da CTPS com número e data de expedição e dos registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego público, autenticada em cartório, ou 
declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura e carimbo 
da empresa, autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um emprego ou cargo, no mesmo período, será 
considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os contratos de estágio não serão computados 
como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão computados como pontos para fins de 
comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. Apenas a fração igual ou superior a 6 
(seis) meses será convertida em ano completo para fins de contagem de tempo de serviço;
6) Cópia dos comprovantes de cursos de acordo com o cargo pretendido;
7) Formulário de Pontuação da Avaliação de Títulos  deverá ser preenchido de acordo com a inscrição do cargo 
pretendido conforme anexo IV
8) Declaração do não parentesco com a comissão organizadora e examinadora, Anexo VII.
3.6 A avaliação curricular dar-se-á mediante a somatória dos pontos obtidos na análise da documentação apresentada.
3.7 Não será aceita documentação incompleta, em nenhuma hipótese.
3.8 Em nenhuma hipótese haverá a devolução dos documentos apresentados.
3.9 Será desclassificado o candidato que após a contagem de títulos não alcançar a média mínima de 5,0 pontos.
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 A classificação preliminar do candidato dar-se-á a partir da análise da documentação entregue e será divulgada 
em ordem decrescente de pontuação obtida.
4.2 A nota final do candidato será calculada, considerando-se a somatória de pontos conforme o disposto no item 3.2, 
quadro 2, quadro 3, quadro 4 e será divulgada em lista por ordem decrescente de pontuação de cada cargo.
4.3 Na classificação, entre candidatos com igual número de pontos, será fator de desempate, a idade em favor do 
candidato mais idoso, conforme Lei n.º 10.741, de 01/10/2003.
4.4 Será eliminado o candidato que:
a) Fizer a inscrição de forma indevida;
b) Não comprovar os requisitos mínimos exigidos para a função;
c) Não entregar, via protocolo, em envelope lacrado a Ficha de Inscrição e a documentação conforme item 3.5;
d) Apresentar cópias ilegíveis;
e) Não alcançar a média mínima de 5,0 (cinquenta) pontos
5 . DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
5.1 Caso os candidatos obtenham idêntica pontuação final, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios 
de desempate, para fins de classificação:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição, conforme artigo 27, parágrafo único, do 
Estatuto do Idoso;
b) obtiver a maior nota na Experiência Profissional;
c) a maior nota na Avaliação de Cursos específicos e aperfeiçoamentos;
d)a maior nota em participação em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários;
e) maior idade.
6. DOS RECURSOS
6.1 Caberá recurso quanto à:
6.1.1 Divulgação do resultado Preliminar da Prova de Títulos – Análise Curricular;
6.1.2 A relação dos candidatos aprovados será divulgada no órgão de comunicação oficial do Município e na página 
“Transparência, Teste Seletivo”, no site oficial do Município de Cruzeiro do Oeste na Internet (www. dooeste.pr.gov.
br). O prazo para interposição de recurso é de acordo com o cronograma de realizações do Processo Seletivo 
Simplificado. Anexo II.
6.1.3 Os candidatos poderão interpor recurso devidamente fundamentado, no prazo recursal, através do Anexo VI, 
protocolado na recepção do Paço Municipal do Município de Cruzeiro do Oeste, sito à Rua João Ormindo de Resende, 
686, no horário das 8h30min às 11h 30min e das 13h às 16h.
6.1.4 Não serão aceitos recursos protocolados fora do prazo determinado.
6.1.5 Não será aceita a revisão de recurso ou recurso do recurso.
6.1.6 O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado através do site oficial do Município de 
Cruzeiro do Oeste na Internet (www. dooeste.pr.gov.br), diário oficial do município e afixado em Edital no Paço 
Municipal.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 A classificação dos candidatos será divulgada por ordem decrescente da nota final.
7.2 As contratações serão feitas de acordo com a ordem de classificação, por tempo determinado de um ano, podendo 
ser prorrogado por igual período do contrato inicial.
7.3 Não será permitido solicitação para final da fila do Processo Seletivo Edital nº 025/2020.
8. DOS REQUISITOS BÁSICOS E DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO
8.1 São requisitos básicos para a contratação:
 a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito anos);
c) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício da função;
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) Estar em dia com as obrigações militares;

f) Estar no gozo dos direitos políticos;
g) Possuir certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando do sexo masculino;
h) Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou protocolo;
i) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função/exame admissional;
j) Ter disponibilidade para o horário de trabalho, o qual deverá atender as necessidades do órgão requisitante;
k) Apresentar declaração de acúmulo de cargos ou negativa de acumulação;
l) Apresentar declaração de não ter sido demitido ou exonerado a bem do serviço público nos últimos 05 (cinco) anos;
m) Cumprir as determinações deste Edital.
8.2 Para a contratação o candidato deverá apresentar no setor de RH da Prefeitura Municipal os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade (RG) e fotocópia;
b) CPF e fotocópia;
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e fotocópia;
d) Certidão de nascimento ou casamento e fotocópias;
e) Certificado de reservista e fotocópia, quando couber;
f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência;
g) Cadastro do PIS/PASEP fotocópia;
h) Comprovante de escolaridade exigida e registro no conselho da Classe quando houver;
i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber;
j) Uma foto 3x4 recente, tirada de frente;
k) Atestado de Saúde Ocupacional, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para 
desempenhar as atribuições do cargo para o qual se inscreveu, emitido por médico registrado no Conselho Regional 
de Medicina nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação;
l) Declaração com firma reconhecida, de não ter sofrido o exercício de função pública,
penalidade decorrente de processo administrativo disciplinar;
m) Atestado de antecedentes civis e criminais, fornecimento pelo Cartório do Distribuidor do Fórum;
n) Comprovante de residência;
o) Declarar com firma reconhecida que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, 
aposentadoria, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e incisos 
XVI e XVII do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná.
8.3 O candidato não poderá ser aposentado por invalidez e nem estar em idade de aposentadoria compulsória; não 
poderá, no caso de eventual posse, possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que 
impossibilite a acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos dispostos no artigo 37, inciso XVI, 
alíneas “a”, “b” e “c” da Constituição Federal. O candidato aprovado que tiver completado 70 (setenta) anos de idade 
antes da data designada para o início do contrato, não poderá ser contratado, conforme inciso II, do § 1º, do artigo 35, 
da Constituição do Estado do Paraná.
8.4 O candidato, após ser contratado, não poderá solicitar afastamento de função, readaptação de função ou alegar 
incompatibilidade com as atribuições do cargo para o qual foi contratado.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1 As atribuições pertinentes às funções dos cargos constam no Anexo I do presente edital.
9.2 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado objeto deste Edital será de 01 (um) ano, podendo ser 
prorrogável por igual período, contando a data de publicação da homologação do resultado final.
9.3 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria Jurídica do 
município e pela Comissão Organizadora instituída para este Processo Seletivo Simplificado.
9.4 Os Anexos de I a VI fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Atribuições Das Funções
Anexo II - Cronograma De Realização Processo Seletivo Simplificado N.º 025/20
Anexo III - Ficha De Inscrição
Anexo IV  – Formulário De Pontuação Da Avaliação De Títulos – Auxiliar em Saúde Bucal 40h, Técnico em enfermagem 
40h, Enfermeiro 40h, Psicólogo 30h, Farmacêutico 40h, Cirurgião Dentista 40h e Médico Clinico Geral 20h.
Anexo V  – Requerimento – Pessoa Com Deficiência
Anexo VI - Formulário De Interposição De Recursos
Anexo VII – Declaração do não Parentesco
CRUZEIRO DO OESTE, 08 de abril de 2020
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
- PREFEITA MUNICIPAL –
Processo Seletivo Simplificado 002/20 -  Edital nº 025/2020
ANEXO I
ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES
CARGO:  Auxiliar em Saúde Bucal (40)
- Recepcionar e identificar o paciente;
- Organizar a sala para atendimento;
- Observar as normas de vigilância à saúde e à saúde ambiental;
- Realizar procedimentos de biossegurança;
- Preparar o paciente para o atendimento;
- Auxiliar o cirurgião-dentista e o técnico em higiene dental nas atividades odontológicas;
- Manipular materiais odontológicos;
- Realizar trabalhos de prevenção e promoção em saúde;
- Marcar consultas;
- Preencher e anotar fichas clínicas;
- Revelar e montar radiografias intra-orais;
- Realizar a conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos;
- Organizar arquivos, fichários e controles de estoque;
- Participar de levantamentos epidemiológicos e visitas domiciliares;
- Atuar em equipe multiprofissional;
- Alimentar informações no sistema da Saúde;
- Registrar todas as informações de atendimento ao paciente e ações de saúde no prontuário eletrônico usado pelo 
município;
- Prestar atendimento as pessoas privadas de liberdade no sistema de saúde prisional;
- Executar tarefas relativas a programas lançados pelo Ministério da Saúde;
- Executar outras tarefas referentes ao cargo;
- Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função;
- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e grupo 
ocupacional.
CARGO: Técnico em Enfermagem (40h)
- Realizar plantões nos Estabelecimentos de Saúde Municipal, Pronto Atendimento e Unidade de Saúde (se 
necessário), de acordo com as escalas pré-determinadas pela Secretaria de Saúde, respeitando a carga horária 
semanal e mensal, em regime de plantão, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no período noturno ou diurno;
- Encaminhar o controle das prescrições e checagem de horários após a administração de medicamentos ou 
procedimentos de enfermagem;
- Encaminhar os pacientes às unidades hospitalares de internação apropriados, após os procedimentos necessários;
- Realizar as ações de pré-consulta e pós-consulta, de acordo com o programa e subprograma, com maior 
conhecimento quanto às causas das patologias mencionadas e medicamentos administrados, podendo explorá-las, 
esclarecendo os efeitos colaterais e gerais, sob supervisão direta do enfermeiro;
- Aplicar, de acordo com a prescrição médica, injeções IM, EV, ID, SC, vacinas, venóclise e administração de soluções 
parentais;
- Efetuar a checagem, após a realização de ação de enfermagem, empregando técnicas e instrumentos apropriados, 
verificando a temperatura, pressão arterial, pulsação e respiração, obedecendo horário preestabelecido;
-  Auxiliar na realização, sob supervisão do enfermeiro, curativos simples com dreno e sonda, retirada de pontos, 
aspiração e secreção orofaríngea, de traqueotomia e intubação;
- Auxiliar no preparo e manuseio de material para cirurgia, com toda a assepsia necessária;
- Auxiliar o médico no que se refere a procedimentos de enfermagem, parecentese e abdominal, diálise peritonal e 
hemodiálise;
- Auxiliar na aplicação de técnicas adequadas, no manuseio de pacientes com moléstias infectocontagiosas;
- Auxiliar na assistência de enfermagem à gestantes, no período pré-natal, à parturiente e puerpéria;
- Auxiliar no preparo e limpeza da unidade e do paciente; realizar dentro dos princípios e técnicas adequadas, 
arrumação de cama; higiene corporal e vestuário do paciente;
- Auxiliar no transporte do paciente, na alimentação e em suas necessidades básicas, caso não possa fazê-las 
sozinho;
- Cumprir todas as determinações no Código de Ética e demais legislações vigentes da categoria;
- Manter-se atualizado na sua área de atuação;
- Prestar atendimento as pessoas privadas de liberdade no sistema de saúde prisional;
- Executar outras tarefas correlatas e afins, e caso venha o Pronto Atendimento 24 horas, extinto, prestar atendimento 
nas Unidades de Saúde que for determinado pela Direção;
- Auxiliar na aplicação de todas e quaisquer técnicas de primeiros socorros, sob supervisão do médico ou enfermeiro;
- Participar de cursos, treinamento, palestras e outros que visem sua capacitação profissional;
- Participar da prevenção e controle de infecção nas áreas de serviço;
- Executar outras atividades correlatas ao cargo.
CARGO: Enfermeiro 40h
- Realizar plantões nos Estabelecimentos de Saúde Municipal, Pronto Atendimento e Unidade Básica de Saúde (se 
necessário) de acordo com as escalas pré-determinadas pela Secretaria de Saúde, respeitando a carga horária 
semanal e mensal em regime de plantão, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no período noturno ou diurno;
- Prestar assistência de enfermagem direta aos pacientes, a família e a comunidade em situações que requerem 
medidas relacionadas com a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças, reabilitação de 
incapacidade, alivio do sofrimento e promoção do ambiente terapêutico, levando em consideração os diagnósticos e 
os planos de tratamento médico e de enfermagem, dentro da rede de serviços do município.
- Realizar pré-consultas e prescrever ações de enfermagem.
- Realizar cuidados direto de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada.
- Implementar ações e definir estratégias para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos usuários do SUS 
dentro da rede de serviços do município, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e avaliar resultados.
- Prestar atendimento as pessoas privadas de liberdade no sistema de saúde prisional;
- Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de enfermagem, atuando técnica e administrativamente, 
a fim de garanti um elevado padrão de assistências.
- Atuar em todos os seguimentos de proteção a saúde, desde a atenção básica até a hospitalar.
- Comparecer as reuniões técnico-científicas e administrativas quando solicitado.
- Executar outras tarefas correlatas à sua área de competência, respeitando o Código de Ética da Classe.
- Alimentar o fluxo do sistema de informação aos níveis regional e estadual, nos prazos estipulados;
- Analisar e avaliar sistemas de informações e banco de dados;
- Desenvolver e implementar ações de educação, prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde individual 
e coletiva;
- Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho;
- Participar da elaboração de protocolos de assistência;
- Participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais 
de trabalho;
- Participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra referência do paciente nos 
diferentes níveis de atenção à saúde;
- Participar, conforme a política interna da Prefeitura, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas 
de ensino, pesquisa e extensão;
- Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situações, estabelecer prioridades 
e avaliar resultados;
- Planejar e atuar em ações de controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias;
- Prestar assistência à parturiente e ao parto normal;
- Prestar assistência de enfermagem a gestante, parturiente puerperal e ao recém-nascido;
-Prestar assistência de enfermagem ao paciente, prescrever ações, realizar procedimentos de maior complexidade, 
solicitar exames, prescrever medicamentos, conforme protocolo pré-existente, estudar as condições de higiene dos 
órgãos públicos, analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem;
- Prestar consultoria, auditoria e emitir parecer sobre matéria de enfermagem;
- Prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões;
- Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação pra 
continuidade da assistência prestada;
- Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental;
- Zelar pela conservação e funcionamento dos equipamentos de trato a saúde, medicamentos e outras tarefas afins;
- Alimentar o prontuário eletrônico dos pacientes;
- Executar tarefas relativas a programas lançados pelo Ministério da Saúde;
- Executar outras tarefas referentes ao cargo;
- Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função;
- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e grupo 
ocupacional.
CARGO: Psicóloga (30h)
- Articular-se com profissionais de Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio 
a grupos específicos de pessoas;
- Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, 
para contribuir no processo de tratamento médico;
- Atuar em 3 grandes áreas: Clinica; Organizacional e Social;
- Atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, na 
aprendizagem e no trabalho;
- Atuar no gerenciamento, diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas/projetos comunitários, 
numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e intersetorial;
- Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e acompanhando 
o paciente durante o processo de tratamento ou cura, investigar os fatores inconscientes do comportamento individual 
e grupal;
- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação;
- Emitir pareceres parciais e/ou conclusivos sobre assuntos relacionados à área;
- Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e 
instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação;
- Identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou 
neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento 
adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas;
- Participar em eventos, seminários, conferências e cursos para aperfeiçoamento e atualização na área social;
- Prestar atendimento as pessoas privadas de liberdade no sistema de saúde prisional;
- Proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldades escolar, familiar 
ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no psicodiagnóstico;
- Realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos nas áreas de concursos, recrutamento, seleção, 
capacitação, avaliação de desempenho, cargos e salários, benefícios e rotinas trabalhistas;
- Executar tarefas relativas a programas lançados pelo Ministério da Saúde;
- Executar outras tarefas referentes ao cargo;
- Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função;
- Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade e grupo 
ocupacional.
CARGO: Farmacêutico (40h)
- Controlar os medicamentos desde sua aquisição até a sua chegada ao consumidor final;
- Aconselhar sobre o uso de medicamentos esclarecendo sua ação, a melhor forma de usar, efeitos indesejados, de 
acordo com a realidade de cada paciente;
- Responsabilizar-se por medicamentos que exijam, pela legislação, controle mais rigoroso, em função de seus efeitos 
adversos;
- Manter o controle de qualidade dos medicamentos constantes no órgão de saúde da Administração Municipal;
- Atuar em equipe multiprofissional;
- Atuar no controle e gerência de produtos farmacêuticos e/ou relacionados à saúde, desenvolvendo atividades de 
planejamento, pesquisa, seleção (padronização), aquisição (planejamento /licitação /análise técnica), desenvolvimento 
de produtos, produção, manipulação e controle de qualidade, assim como no planejamento, na logística e no controle 
de armazenamento, distribuição, transporte, guarda e dispensação dos produtos farmacêuticos;
- Prestar atendimento as pessoas privadas de liberdade no sistema de saúde prisional;
- Realizar visitas domiciliares;
- Prestar assessoramento na aquisição e estocagem de medicamentos,
- Executar tarefas relativas a programas lançados pelo Ministério da Saúde;
- Executar outras tarefas referentes ao cargo;
- Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
CARGO: Cirurgião Dentista (40)
- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal;
- Realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com resolubilidade;
- Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, 
pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias 
elementares;
- Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, 
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;
- Realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde Bucal (ASB);
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; - Realizar exame 
clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade; - Realizar os 
procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde NOB/SUS 96 – e na 
Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS);
 - Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população adscrita; - Encaminhar e 
orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de especialização, assegurando 
o seu retorno e acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; - Realizar atendimentos de 
primeiros cuidados nas urgências; - Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; - Prescrever medicamentos e outras 
orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; - Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de 
sua competência; - Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo 
as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com plano de prioridades locais;
- Prestar atendimento as pessoas privadas de liberdade no sistema de saúde prisional;
- Coordenar ações coletivas voltadas à promoção e prevenção em saúde bucal; - Programar e supervisionar o 
fornecimento de insumos para as ações coletivas; - Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; - 
Capacitar às equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; 

- Registrar todas as informações de atendimento ao paciente e ações de saúde no prontuário eletrônico usado pelo 
município;
- Executar tarefas relativas a programas lançados pelo Ministério da Saúde;
- Executar outras tarefas referentes ao cargo;
- Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
CARGO: Médico Clínico Geral (20h)
- Examinar pacientes, de acordo com sua especialidade executando as ações de auscultar, palpar, empregar 
instrumentos especiais, solicitar exames complementares para determinar o diagnóstico;
- Estabelecer diagnóstico com base em exames clínicos ou outros complementares tais como: Raio X, bioquímico, 
hematológico, etc.;
- Atender urgências clínicas, traumatológicas e/ou cirúrgicas;
- Prescrever medicamentos ou tratamento conforme diagnóstico;
- Proferir palestras dentro da área de abrangência;
- Diagnosticar, tratar, medicar, avaliando a evolução de doenças, etc.;
- Prestar atendimento as pessoas privadas de liberdade no sistema de saúde prisional;
- Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física ou mental e de óbito para atender as determinações legais;
- Realizar inspeções, relacionadas a proteção e a recuperação da saúde ou perícias médicas ou médico-
administrativas afetas a sua área de atuação;
- Planejar e participar da execução de programas de educação sanitária no que se refere a profilaxia e à defesa de 
saúde;
- Participar de treinamentos na área de atuação, quando solicitado;
- Registrar todas as informações de atendimento ao paciente e ações de saúde no prontuário eletrônico usado pelo 
município;
- Apresentar estudos e pesquisas para os estabelecimentos de padrões terapêuticos e cirúrgicos;
- Orientar os pacientes a agendar previamente a realização de exames preventivos de colo do útero e mama;
- Realizar visitas domiciliares;
- Executar tarefas relativas a programas lançados pelo Ministério da Saúde;
- Executar outras tarefas referentes ao cargo;
- Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
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ANEXO II
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/20  -  Edital N.º 025/20
Ato
 Data Divulgação
Publicação do Edital
09/04/20 Internet, no sítio:
www. dooeste.pr.gov.br, Jornal Umuarama Ilustrado e Edital afixado no Paço Municipal.
Recurso contra o Edital
 13/04/20
a
15/04/20 Preencher requerimento conforme Anexo II e protocolar na recepção do Paço Municipal, sito à Rua João 
Ormindo de Resende, 686, no horário das 8h min às 11h 30min e das 13h às 16h.
Período de inscrição
 17/04/20
a
05/05/20 De segunda a sexta-feira das 08h às 11h e das 13h 30mim às 16h 30mim na Secretaria Municipal de 
Saúde sito à Avenida São Paulo nº 20 - Centro
Publicação do Edital dos Candidatos Inscritos
 12/05/20 Internet, no sítio:
www. dooeste.pr.gov.br, Jornal Umuarama Ilustrado, Edital afixado no Paço Municipal
Publicação do Edital de Homologação dos Candidatos Inscritos.
 14/05/20 Internet, no sítio:
www. dooeste.pr.gov.br, Jornal Umuarama Ilustrado, Edital afixado no Paço Municipal
Publicação do Edital dos Aprovados
 22/05/20 Internet, no sítio:
www. dooeste.pr.gov.br, Jornal Umuarama Ilustrado, Edital afixado no Paço Municipal
Período para Interposição de Recursos da Classificação Provisória dos Candidatos Aprovados 25/05/20
a
27/05/20 Preencher requerimento conforme
Anexo VI e protocolar na recepção do Paço Municipal, sito à Rua João Ormindo de Resende, 686, no horário das 
8h30min às 11h 30min e das 13h às 16h.
Publicação da Decisão dos
Recursos  02/06/20 Internet, no sítio:
www. dooeste.pr.gov.br, Jornal
Umuarama Ilustrado e Edital afixado no Paço Municipal
Publicação do Edital do Resultado da Classificação Final
 04/06/20 Internet, no sítio:
www. dooeste.pr.gov.br, Jornal
Umuarama Ilustrado e Edital afixado no Paço Municipal
Publicação da Homologação do Resultado Final 09/06/20 Internet, no sítio:
www. dooeste.pr.gov.br, Jornal
Umuarama Ilustrado e Edital afixado no Paço Municipal
Sujeito à alterações,
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ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO
Para uso exclusivo da Comissão
Ficha de Inscrição nº _________________
Recebido em: _______/_______/_______
________________________________
Assinatura do Responsável
_____________________________________________________________________________________________
_____________
Esta Ficha de Inscrição deverá ser colada no lado externo do envelope e não poderá conter rasuras.
(     ) CARGO: Auxiliar em Saúde Bucal   (      ) CARGO: Psicólogo
(     ) CARGO: Técnico em Enfermagem   (      ) CARGO: Farmacêutico
(       ) CARGO: Enfermeiro                    (      ) CARGO: Cirurgião Dentista
(      ) CARGO: Médico Clínico Geral
DADOS DO CANDIDATO
Nome do Candida
to______________________________________________________________________________________
Nº RG____________________________________________________________Orgão Expedid
or_______________________
CPF Nº___________________________________________________________Data de Nascimen
to________/______/______
Idade_______anos                                                                                                                      Fone Pesso
al__________________________
Fone para conta
to_______________________________________________________________________________________
Endereço____________________________________________________________________________________
Nº________
C i d a d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Estado________________________
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ANEXO IV
 FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Nome do candidato: ____________________________________________________________________________
________
Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal
Descrição
 Pontos Máximo de Pontos Uso exclusivo pela comissão
Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 
5 anos).
05
10
Certificado de cursos de aperfeiçoamento na área de direito com carga horária mínima de 30h, não serão aceitos 
cursos on-line, (máximo de 3 eventos nos últimos 5 anos).
10
30
Experiência profissional como Advogado comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego 
público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura 
por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um 
emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os 
contratos de estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão 
computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. 
Para contratos regulamentados serão aceitos apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em 
ano completo para fins de contagem de tempo de serviço.
05
50
Graduação em Curso na área da Saúde ou Graduação em Gestão Publica
10
10
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Nome do Candida
to:__________________________________________________________________________________________
Cargo: Técnico em Enfermagem
Descrição
 Pontos Máximo de Pontos Uso exclusivo pela comissão
Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 
5 anos).
05
10
Certificado de cursos de aperfeiçoamento na área de direito com carga horária mínima de 30h, não serão aceitos 
cursos on-line, (máximo de 3 eventos nos últimos 5 anos).
10
30
Experiência profissional como Advogado comprovado por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego 
público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura 
por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um 
emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os 
contratos de estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão 
computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. 
Para contratos regulamentados serão aceitos apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em 
ano completo para fins de contagem de tempo de serviço.
05
50
Graduação em cursos da saúde, Graduação de Gestão Pública ou Pós Graduação em cursos na área da saúde
10
10
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
Nome do Candida
to:______________________________________________________________________________________
Cargo: Enfermeiro (40h), Psicólogo (30h), Farmacêutico (40h), Cirurgião Dentista (40h), Médico Clinico Geral (20h)
Descrição
 Pontos Máximo de Pontos Uso exclusivo pela comissão
Participações em Congressos, Conferências, Simpósios, Jornadas ou Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 
5 anos) na área específica
05
10
Certificado de cursos de aperfeiçoamento de cada cargo com carga horária mínima de 40h, não serão aceitos cursos 
online, Seminários (máximo de 2 eventos nos últimos 5 anos).
10
20
Experiência profissional de cada cargo comprovadas por meio de registro em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), mediante apresentação de cópia autenticada em cartório ou ato de investidura em cargo ou emprego 
público ou declaração fornecida pelo empregador devidamente qualificado – constando CNPJ, razão social, assinatura 
por quem de direito, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório. O tempo trabalhado em mais de um 
emprego ou cargo, no mesmo período, será considerado tempo paralelo e poderá ser informado apenas uma vez. Os 
contratos de estágio não serão computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço. Não serão 
computados como pontos para fins de comprovação de tempo de serviço os trabalhos realizados voluntariamente. 
Para contratos regulamentados serão aceitos apenas a fração igual ou superior a 6 (seis) meses será convertida em 
ano completo para fins de contagem de tempo de serviço.
05
50
Pós-Graduação na área específica de cada cargo
 20 20
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ANEXO V
REQUERIMENTO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Nome do candidato: ____________________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________________________________
___
Cargo: ______________________________________________________________________________________
____
Venho CONCORRER À VAGA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
Tipo de deficiência: ____________________________________________________________________________
____
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID ____________________________________
_____________________________________________________________
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do 
tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).
Espaço para preenchimento do candidato para demais informações que achar necessário:

______
____________________________________________________________________________________________
_____
É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO, junto a este requerimento. (Datar e assinar) _____/_____/____
___________________________________
- Assinatura do Candidato -
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ANEXO VI
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
À
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 002/20 - Edital nº 025/20
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Inscrição:                                                                                            Cargo:
Nome Completo:
CPF:   RG:
Endereço:   nº:
Bairro:   CEP:
Cidade:   Estado:
Tel. Fixo   Tel. celular
E-mail:
Tipo de Recurso
(          ) Interposição de Recurso Contra o Edital
(         ) Interposição de Recurso contra o Resultado preliminar da Prova de Títulos
Juntar anexo do fato.
Cruzeiro do Oeste, ____/______/______
______________________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO VII
D E C L A R A Ç Ã O
Eu, _______________________________________________, portador (a) do CPF___________________, 
nascido (a) em____/____/____, sito ao endereço____________________________________________________
nº______________DECLARO, que não possuo parentesco com a Comissão Organizadora e Comissão Examinadora, 
do Processo Seletivo Simplificado 002/20, Edital nº 025/20, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, PR.
Município de ________________________,Data_____/____/_____
Assinatura do Candidato

PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OESTE
Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA hELENA
Estado do Parana
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 07
Ao Contrato de Fornecimento n.º 145/2019, do Pregão Presencial nº 075/2019, firmado em 09 de outubro de 2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: D’LUKA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - EPP,
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente Termo Aditivo tem por objeto o REDUÇÃO do valor do litro do 
Etanol e da Gasolina Comum, contido na Clausula Quarta do contrato de fornecimento nº 145/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO – A alteração se faz, em virtude da REDUÇÃO do valor do Etanol e da gasolina 
comum no mercado, passando agora a ter novo valor de fornecimento por litro, conforme pode-se verificar na tabela abaixo:
PRODUTO PREÇO ANTERIOR/LITRO PREÇO ATUAL/LITRO
ETANOL R$ 2,87 R$ 2,77
GASOLINA COMUM R$ 4,07 R$ 3,87
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Fica ratificada as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
Maria Helena – PR, 08 de abril de 2020
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA hELENA
Estado do Parana
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 26
Ao Contrato de Fornecimento n.º 014/2018, firmado em 19 de março de 2018, Pregão Presencial nº 005/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: D’LUKA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente Termo Aditivo tem por objeto a REDUÇÃO do valor do litro do Óleo 
Diesel S500, contido na Clausula Quarta do contrato de fornecimento n° 014/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO - A alteração se faz, em virtude da REDUÇÃO do valor do Óleo Diesel 
S500 no mercado, passando agora a ter novo valor de fornecimento, conforme pode-se verificar na tabela abaixo:
PRODUTO PREÇO ANTERIOR/LITRO PREÇO ATUAL/LITRO
OLEO DIESEL S500 R$ 3,19 R$ 2,99
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Fica ratificada as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
Maria Helena – PR, 08 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA hELENA
Estado do Parana
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 10
Ao Contrato de Fornecimento n.º 079/2019, firmado em 30 de maio de 2019, Pregão Presencial nº 036/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: D’LUKA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – O presente Termo Aditivo tem por objeto a REDUÇÃO do valor do litro do Óleo 
Diesel S10, contido na Clausula Quarta do contrato de fornecimento n° 079/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO - A alteração se faz, em virtude da redução do valor do Óleo Diesel S10 no 
mercado, passando agora a ter novo valor de fornecimento, conforme pode-se verificar na tabela abaixo:
PRODUTO PREÇO ANTERIOR/LITRO PREÇO ATUAL/LITRO
OLEO DIESEL S10 R$ 3,26 R$ 3,13
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS - Fica ratificada as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
Maria Helena – PR, 08 de abril de 2020.
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DECRETO Nº 056/2020
SÚMULA: “Altera em partes o Decreto nº 051/2020 e 
dispõe sobre adoção de novas medidas e consolidação 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19), estabelece critérios sanitários para o 
funcionamento do comercio local e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, 
no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento na 
legislação vigente, e:
Considerando os dispositivos dos decretos municipais nº 
044/2020, 047/2020 e 049/2020 que estabelecem uma 
série de medidas e restrições para o enfrentamento da 
contaminação humana pelo COVID-19 em nosso município;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de 
Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do 
Novo Coronavírus;
Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro 
de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento 
Sanitário Internacional;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 03 de fevereiro 
de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março 
de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e 
operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020;
Considerando o Plano de Contingência Nacional para 
Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, 
publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 
em Saúde, em fevereiro de 2020;
Considerando os Decretos Estaduais nº 4230/2020 e 
4317/2020, que dispõe sobre as restrições e recomendações 
a estabelecimentos comerciais e setor produtivo para o 
Estado do Paraná;
Considerando a Resolução nº 338/2020 da Secretaria 
Estadual de Saúde do Paraná, que implementa medidas 
de enfrentamento da emergência em saúde pública 
de importância nacional e internacional decorrente do 
Coronavírus – COVID-2019;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente 
de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença em todo o território do Município;
Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde, 
para que os países redobrem o comprometimento contra a 
pandemia do Novo Coronavírus;
Considerando que os Decretos Municipais estabelecem 
regras de atendimento à população pelo comercio em geral 
de nosso município;
Considerando as deliberações tomadas pelo Colegiado 
de Prefeitos que compõe a AMERIOS (Associação dos 
Municípios do Entre Rios) em conjunto com os representantes 
das Associações Comerciais e CACIER, sobre o regramento 
para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
setor produtivo em todo o território regional, para reforçar 
a prevenção e os cuidados, atendendo as recomendações 
sanitárias e evitar o contágio humano pelo COVID-19 e;
Considerando o Artigo 30, inciso II, da Constituição Federal 
de 1988, o qual determina aos municípios suplementar a 
legislação federal e estadual no que couber;
DECRETA:
Art. 1º - As medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente 
do Novo Coronavírus – COVID-19, no âmbito do município 
de Ivaté, ficam definidas nos termos deste Decreto, em 
consonância com os Decretos Municipais nº 044/2020, 
047/2020 e 049/2020, para o fim de reestabelecer e 
regulamentar o funcionamento do setor produtivo e comercial 
de nosso Município.
Art. 2º - Todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, 
instituições bancárias, casas lotéricas, prestadores de 
serviços, autônomos e escritórios de profissionais liberais, da 
área de produtiva de nosso município, poderão realizar suas 
atividades comerciais, desde que cumpram integralmente 
as regulamentações sanitárias descritas nesse Decreto, 
por serem medidas de controle, prevenção e diminuição da 
contaminação humana pelo COVID-19.
§1º - Ficam excepcionadas para restabelecimento das 
atividades as Igrejas e escolas, que deverão permanecer 
com suas atividades suspensas, na forma regulamentada, 
como medida de isolamento em ambiente de alto índice de 
aglomeração.
§2º - Todos os estabelecimentos e atividades com 
funcionamento permitido, conforme caput desse artigo, 
deverão respeitar as regras sanitárias para isolamento 
racional que permita o controle do fluxo de pessoas, e a 
conscientização dos seus colaboradores e clientes, no 
sentido de ajudar na propagação das regras e informações 
constantes desse decreto e demais documentos de 
regramento sanitário.
§3º - Em hipótese alguma será permitida a aglomeração de 
pessoas nos estabelecimentos em funcionamento, cabendo 
ao proprietário e/ou responsável adotar as medidas para 
dispersão das pessoas, como medida preventiva e de 
isolamento social.
§4º - Os estabelecimentos comerciais que permanecerão 
abertos, autorizados na forma desse Decreto, deverão adotar 
as medidas de prevenção estabelecidas, bem como aquelas 
que forem determinadas pelas autoridades sanitárias, sem 
prejuízo das que forem impostas pelos Órgãos de Saúde 
Federal e Estadual competentes.
§5º - As medidas restritivas ora impostas aos 
estabelecimentos comerciais implicam na suspensão e/ou 
restrição de atividades autorizadas pelo Alvará de Licença 
de Funcionamento concedido, em razão de saúde pública, 
e o seu descumprimento implicará na cassação do alvará e 
fechamento do estabelecimento, sem prejuízo de eventuais 
multas conforme legislação atinente à espécie.
§6º - O descumprimento das medidas sanitárias determinadas 
pela Vigilância Sanitária aos estabelecimentos e atividades 
permitidas, implicará no fechamento do estabelecimento e/
ou suspensão das suas atividades pela Vigilância Sanitária, 
podendo essa se valer do auxílio da força policial, bem como 
das penalidades de multas e sanções previstas na legislação 
municipal.
§7º - A Administração Pública municipal irá intensificar a 
fiscalização referente às barreiras sanitárias impostas às 
empresas comerciais, através de servidores que estarão 
autorizados a entrar no estabelecimento e ali permanecer, 
para verificar o regular cumprimento das exigências e em 
casso de descumprimento, adotar as medidas cabíveis para 
o caso.
Art. 3º - Como medidas coletivas de prevenção, recomenda-
se às entidades privadas, bem como às comerciais, sujeitas 
a aglomeração de pessoas, a mesma adoção de medidas e 
suspensões definidas nesse decreto, visando a redução do 
risco de contágio.
Art. 4º - Com vistas à adoção de medidas sanitárias 
colaboradoras no combate à transmissão do novo coronavírus 
(COVID-19), sem prejuízo de outras recomendações dos 
Órgãos Sanitários Federais e Estaduais para funcionamento 
e desenvolvimento das atividades comerciais, industriais 
e autônomas, bem como das boas práticas sanitárias 
já utilizadas, faz as seguintes recomendações como 
condicionantes para seu funcionamento durante o período 
da pandemia, conforme os respectivos setores.
§1º - Os estabelecimentos comerciais lojistas com atividades 
de comercialização de artigos de vestuário, calçados, 
utensílios, papelaria, móveis, eletroeletrônicos, autopeças, 
tintas, comércio de material de construção, comércio de 
materiais elétricos, comércio de produtos agropecuários e 
veterinários, pet shops e assemelhados, poderão funcionar 
de segunda a sexta feira nos horários normais e aos sábados 
até as 12h00min, desde que cumpridas as recomendações 
descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera, 
diminuindo em 50% da sua capacidade normal;
III - Manter distância entre os clientes, evitando filas e 
proximidade dos presentes em salas de espera com 
afastamento mínimo de dois metros uns dos outros, devendo 
manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, 
assim como disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos 
presentes, tanto na entrada quanto no interior do ambiente;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados após o uso de cada cliente;
V - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar 
condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como 
abraço, beijo, aperto de mão;
VIII - Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no 
estabelecimento, de forma a evitar o contato físico entre elas, 
preferencialmente sinalizando os locais de entrada e saída 
do estabelecimento;
IX - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
X - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento com 
sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta 
e/ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de 
Saúde do Município imediatamente;
§2º - Os estabelecimentos comerciais enquadrados como 
supermercados, açougues, mercearias, minimercados, 
panificadoras, sorveterias e assemelhados poderão funcionar 
de segunda a sexta feira nos horários normais e aos sábados 
até as 19h00min, exceto domingos e feriados, que ficarão 

a critério da Associação Comercial local, em comum acordo 
com o Poder Executivo Municipal, desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Limitar o número de pessoas a fim de evitar aglomeração 
de forma a mantê-las distantes umas das outras, em no 
mínimo dois metros, diminuindo em 50% da sua capacidade 
normal;
III - Evitar formação de filas tanto fora quanto dentro do 
estabelecimento, com pessoas próximas umas das outras 
em distância inferior a dois metros;
IV - Manter álcool gel 70% em todos os caixas, orientando a 
utilização após cada atendimento;
V - Realizar a higienização com álcool no mínimo 70% 
em todos os puxadores de carrinhos, tanto de compras 
dos clientes como os de transporte de mercadorias pelos 
funcionários;
VI - Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar 
condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VII - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
VIII - Manter as superfícies dos ambientes limpas e 
esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel 70% 
para uso dos presentes tanto na entrada, quanto no interior 
do ambiente;
IX - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados após o uso de cada cliente;
X - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como 
abraço, beijo, aperto de mão;
XI - Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no 
estabelecimento, de forma a evitar o contato físico entre elas, 
preferencialmente sinalizando os locais de entrada e saída 
do estabelecimento;
XII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
XIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
§3º - Os estabelecimentos prestadores de serviços com 
atividades de oficina mecânica em geral, funilarias e pintura, 
lavadores, borracharias, bicicletarias, serralherias, metalúrgicas 
e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta feira 
nos horários normais e aos sábados até às 12h00min, desde 
que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
III - Manter distância entre os clientes, evitando proximidade 
dos presentes, devendo manter as superfícies do ambiente 
limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em 
gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada quanto no 
interior do ambiente;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados após o uso de cada cliente;
V - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como 
abraço, beijo, aperto de mão;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
VIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
§4º - Aos estabelecimentos comerciais com atividades 
de comercialização de alimentos prontos como pizzarias, 
pesqueiros, lanchonetes, bares, fast food, lojas de 
conveniência e assemelhados, poderão funcionar de 
segunda a sábado das 08h00min às 22h00min, e aos 
domingos e feriados das 08h00min às 19h00min, desde que 
cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas 
separadas de no mínimo dois metros umas das outras, com 
a diminuição de mesas e cadeiras no local para 40% da 
capacidade normal;
II - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, 
assim como disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos 
presentes tanto na entrada quanto no interior do ambiente;
III - Realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso 
de cada cliente;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados após o uso de cada cliente;
V - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar 
condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como 
abraço, beijo, aperto de mão;
VIII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
IX - Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no 
estabelecimento, de forma a evitar o contato físico entre elas, 
preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e 
porta para saída também sinalizada;
X - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com 
sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta 
e/ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de 
Saúde do Município imediatamente;
§5º - Os Estabelecimentos comerciais com atividades de 
comercialização de alimentos prontos do tipo restaurantes 
e fast food por trailer poderão funcionar todos os dias até 
às 21h00min, desde que cumpridas as recomendações 
descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Proibido o autosserviço (self-service), pelos clientes 
para evitar o manuseio coletivo de talheres, e inibir a 
contaminação;
III - Redução de disposição de mesas e cadeiras para 
aumentar o espaçamento entre as mesas e pessoas, para no 
máximo 40% de sua capacidade normal;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados diariamente;
V - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar 
condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VI - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
VII - Diminuir ou evitar o fornecimento para consumo no 
estabelecimento, reforçando e incentivando o sistema 
delivery;
VIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
§6º - Aos prestadores de serviços unipessoais, profissionais 
liberais, escritórios contábeis, de assessoria, engenharia, 
transporte, clínicas odontológicas, fisioterapias, laboratórios 
e assemelhados poderão prestar seus serviços no local 
do estabelecimento de segunda a sexta feira nos horários 
normais e aos sábados até as 12h00min, desde que 
cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas 
separadas de no mínimo dois metros umas das outras, 
diminuindo em 50% a capacidade normal;
III - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, 
assim como disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos 
presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
IV - Realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso 
de cada cliente;
V - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados após o uso de cada cliente;
VI - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar 
condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VII - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
VIII - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, 
como abraço, beijo, aperto de mão;
IX - Suspender o atendimento para pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades), só o fazendo em casos urgentes a domicílio;
X - Caso haja a necessidade de atendimento domiciliar, 
realizar a assepsia das mãos e partes expostas ao entrar 
no ambiente domiciliar, e disponibilizar álcool gel para o seu 
uso e do cliente caso seja necessário, além de permanecer o 
mínimo de tempo possível dentro da residência;
XI - Utilizar-se do sistema de agendamento para os clientes, 
a fim de evitar contato entre eles, além de facilitar a limpeza 
do estabelecimento;
XII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
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comorbidades);
XIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
§7º - Aos prestadores de serviços unipessoais, pedreiros, 
pintores, jardineiros, gesseiros, instaladores em geral, 
eletricistas, serralheiros, calheiros e assemelhados poderão 
prestar seus serviços de segunda a sexta feira nos horários 
normais, bem como aos finais de semana e feriados apenas 
para atender emergências que forem solicitados, desde que 
cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as afastadas 
no mínimo dois metros umas das outras;
II - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como 
abraço, beijo, aperto de mão, buscando sempre orientá-los 
dos riscos e da prevenção;
III - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
IV - Limitação da quantidade de pessoas na mesma obra ou 
local com no máximo 05 pessoas ou respeitando o espeço 
físico;
V - Procurar realizar revezamento de pessoas por turno, caso 
haja necessidade;
VI - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
§8º - Aos prestadores de serviços unipessoais, como 
cabeleireiros, barbeiros, manicures e pedicures, salões de 
beleza e assemelhados, poderão funcionar de segunda a 
sábado das 08h00min às 19h00min, desde que cumpridas 
as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas 
no mínimo dois metros umas das outras, diminuindo em 50% 
da capacidade normal;
III - Buscar utilizar-se de sistema de agendamento para 
evitar aglomeração e facilitar a limpeza do ambiente e dos 
instrumentos de trabalho entre um cliente e outro;
IV - Em caso de atendimento domiciliar, fazer assepsia das 
mãos e partes expostas, redobrar os cuidados de higiene nos 
equipamentos a serem utilizados, e recomendar a utilização 
de luvas e mascaras por parte do profissional e de mascaras 
por parte do cliente;
V - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, 
assim como disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos 
presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
VI - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados após o uso de cada cliente;
VII - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar 
condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VIII - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
IX - Realizar a higienização corporal das partes de contato 
com os clientes em geral, como mãos, braços e rosto;
X - Fazer uso de autoclave para esterilização de materiais 
e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de 
manicure e pedicure;
XI - Fazer a higienização de tesouras, pentes e outros 
instrumentos ao término do atendimento de cada cliente;
XII - Suspender o atendimento para pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades), só o fazendo em casos urgentes a domicílio;
XIII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
XIV - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
§9º - Aos prestadores de serviços de indústria, confecção, 
facção, lavanderias industriais, produtoras e distribuidoras 
alimentícias e de laticínios e assemelhados, poderão 
funcionar em seus horários normais de costume, desde que 
cumpridas as recomendações descritas abaixo.
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas 
no mínimo dois metros umas das outras;
III - Diminuir a quantidade de colaboradores no ambiente 
de trabalho, com escalonamento, adaptação de rotinas de 
produção ou outros métodos visando diminuir a intensidade 
e aglomeração de pessoas no mesmo local, proporcionando 
sempre que possível, um profissional da área da saúde para 
controlar os sintomas e condições clinicas dos colaboradores 
na entrada e durante o horário de serviço, por ser um local 
que possivelmente terá um número de maior de pessoas, por 
se tratar de linha de produção;
IV - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, 
assim como disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos 
presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
V - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar 
condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Dispor os trabalhadores no ambiente de trabalho de 
forma a manter a distância mínima de dois metros uns dos 
outros;
VIII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
IX - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com 
sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/
ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde 
do Município imediatamente;
§10 - Aos estabelecimentos prestadores de serviços de 
hotelaria, poderão funcionar em seus horários normais de 
costume, desde que cumpridas as recomendações descritas 
abaixo.
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
III - Manter distância entre os clientes, evitando proximidade 
dos presentes, devendo manter as superfícies do ambiente 
limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em 
gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no 
interior do ambiente;
IV - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados após o uso de cada cliente;
V - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como 
abraço, beijo, aperto de mão;
VI - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
VII - Realizar a higienização de todos os ambientes 
diariamente, sendo que os quartos e apartamentos também 
deverão ser limpos após saída de cada hóspede, inclusive 
promovendo a lavagem com esterilização das roupas de 
cama, tapetes e toalhas, disponibilizando álcool gel 70% em 
todos os ambientes;
VIII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
IX - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
§11 – Os estabelecimentos enquadrados como academias 
de ginástica e musculação, treinamento funcional e serviços 
de “personal trainner”, poderão funcionar de segunda a 
sábado das 06h00min às 22h00min, desde que cumpridas 
as recomendações descritas abaixo:
I - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
II - Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas 
no mínimo dois metros umas das outras, diminuindo em 70% 
da capacidade normal;
III - Redução de ocupação do espaço físico, sendo possível a 
disposição de 03 (três) pessoas, dentre alunos e instrutores 
a cada 100 metros quadrados;
IV - Buscar utilizar-se de sistema de agendamento para 
evitar aglomeração e facilitar a limpeza do ambiente e dos 
instrumentos e aparelhos entre um cliente e outro, bem como 
fazer a total assepsia das mãos e partes expostas e redobrar 
os cuidados de higiene nos equipamentos e aparelhos 
a serem utilizados, e recomendar a utilização de luvas e 
mascaras por parte dos usuários;
V - Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, 
assim como disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos 
presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
VI - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas, bem como 
todos os aparelhos e equipamentos deverão ser esterilizados 
após o uso de cada cliente;
VII - Manter os ambientes ventilados e em caso de uso de ar 
condicionado mantê-los limpos e higienizados;
VIII - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
IX - Realizar a higienização corporal das partes de contato 
com os clientes em geral, como mãos, braços e rosto;
X - Suspender o atendimento para pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 

comorbidades), só o fazendo em casos urgentes a domicílio;
XI - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
XII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
§12 - Sem prejuízo de outras recomendações das 
Autoridades Sanitárias, os estabelecimentos bancários, 
correios, casas lotéricas, PAS de bancos, casas financeiras 
de crédito, representantes e assemelhados poderão 
funcionar de segunda a sexta feira nos horários normais, 
desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
I - Disponibilizar o horário diferenciado ou o período da 
manhã de segunda a sexta feira, todo para atendimento 
prioritário de pessoas com mais de 60 anos, e portadores 
de comorbidades, pessoas com comprovada doença 
respiratória, ou as que as agências de saúde venham a 
definir como pessoas em grupo de risco;
II - Disponibilizar o horário da tarde de segundas a sextas 
feiras para atendimento ao público geral que não esteja 
no grupo de pessoas relacionadas no item anterior, porém 
respeitando os atendimentos presenciais que sejam 
essenciais;
III - São atendimentos presenciais e essenciais, pagamento 
de aposentadorias, benefícios assistenciais, outros 
benefícios que o governo venha a criar para a população 
nesse período de pandemia, e demais serviços que as 
instituições financeiras venham a julgar essenciais;
IV - Disponibilizar pessoas para organizar e orientar seu 
público alvo das normas e horários, distribuição de álcool 
gel para as pessoas se higienizarem durante o aguardo no 
atendimento, bem como durante o atendimento, e nos casos 
que requeira maior cuidado, como pessoas que apresentem 
tosse contínua, que seja fornecido mascaram para proteção 
do ambiente e das demais pessoas;
V - Reforçar as medidas de higienização de superfície e 
disponibilização de espaço para higienização das mãos ou 
álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
VI - Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
VII - Manter distância entre os clientes, evitando proximidade 
dos presentes, devendo manter as superfícies do ambiente 
limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em 
gel 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no 
interior do ambiente;
VIII - Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de 
computadores, corrimões e puxadores de portas deverão ser 
esterilizados após o uso de cada cliente;
IX - Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como 
abraço, beijo, aperto de mão;
X - Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados 
com sabonete líquido e papel toalha em recipientes próprios 
e lixeiras acionadas por pedal;
XI - Realizar a higienização de todos os ambientes 
diariamente;
XII - Não se utilizar de mão-de-obra de pessoas do grupo de 
risco do coronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de 
comorbidades);
XIII - Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de 
garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente;
Art. 5º – Como regramento geral, as empresas comerciais de 
nosso município deverão:
I - Incentivar as vendas e contatos com seus clientes 
preferencialmente por sistema remoto, como telefones, 
WhatsApp, redes sociais e assemelhados, evitando ao 
máximo o atendimento presencial;
II - Reforçar a conscientização dos clientes quanto 
à manutenção da prevenção e quanto aos riscos da 
transmissão do Coronavírus, e de buscar o isolamento social 
sempre que possível;
III - Evitar que em seus estabelecimentos comerciais tenham 
dispostos a clientes e colaboradores o fornecimento de itens 
comuns de difícil controle de higienização, como garrafas 
de café, água, itens de alimentos e assemelhados, para 
evitar aglomeração nesses locais específicos e impedir a 
contaminação através desses utensílios e assemelhados;
IV – Quando o estabelecimento tiver um espaço físico ou 
fluxo de clientes que necessite, que seja disponibilizado 
um colaborador para controlar a entrada de clientes e 
colaboradores, devendo se realizar obrigatoriamente a 
higienização das mãos com álcool gel;
Art. 6º – O Município poderá se utilizar do seu Poder de 
Polícia, inclusive solicitar o auxílio das forças policiais, caso 
haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, sem 
prejuízo da imposição de multas e cassação de alvará de 
funcionamento.
Art. 7º – O descumprimento às determinações deste Decreto, 
bem como às normas estabelecidas para o combate ao 
Coronavirus poderá configurar crime de desobediência 
(artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde 
pública (artigo 268 do Código Penal), sem prejuízo das 
sanções administrativas.
Art. 8º - Como medidas individuais, recomenda-se:
I - Aos pacientes com sintomas respiratórios que fiquem 
restritos ao domicílio e que idosos e portadores de doenças 
crônicas evitem circular em ambientes com aglomeração de 
pessoas;
II - A limitação de contato e visitas nas instituições de longa 
permanência para idosos e congêneres, além de adotar 
os protocolos de higiene dos profissionais e ambientes e o 
isolamento dos sintomáticos respiratórios;
III - Que as pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, 
tuberculose, HIV, câncer, renais crônicos e transplantados) 
evitem sair de casa;
IV - Que a população proceda à higienização frequente das 
mãos, com sabonete líquido, papel toalha descartável e 
álcool gel 70%;
V – Que se suspendam eventos, de qualquer natureza;
VI - Evitar a ida, na medida do possível, em locais de grande 
circulação de pessoas, sendo necessária a ida a tais locais, 
tentar manter uma distância mínima de cerca de dois metros 
de distância dos demais;
Art. 9º - Ficam proibidos os encontros ou reuniões que 
envolvam população do grupo de risco para a doença 
causada pelo coronavírus, como pessoas acima de sessenta 
anos, portadores de doenças crônicas, pessoas com 
problemas respiratórios, gestantes e lactantes.
Art. 10 – A adoção de medidas previstas neste Decreto deverá ser 
considerada pela iniciativa privada em regime de colaboração no 
enfrentamento da emergência de saúde pública, em decorrência 
da infecção humana pelo COVID-19, bem como, poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica do município.
Art. 11 - Os velórios ficarão restritos aos familiares, 
que deverão envidar esforços para manter distância e 
aglomerações o máximo de tempo possível, devendo as 
empresas prestadoras de serviços manter as superfícies do 
ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel a 70% para uso dos presentes tanto na 
entrada, quanto no interior do ambiente, sem prejuízo de 
outras orientações emitidas pela Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Caso compareça algum familiar, residente 
ou não no município, com sintomas de Coronavirus, deverá 
ser comunicado imediatamente às autoridades sanitárias 
locais.
Art. 12 - As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao 
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu 
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos 
previstos em lei, em conformidade com todos os decretos 
expedidos pela municipalidade no tocante ao combate ao 
Coronavírus.
Art. 13 - O horário de funcionamento do Paço Municipal 
por ora permanece das 08h00min às 13h00min horas, 
preferencialmente para atendimento de situações de 
emergência, sendo que cada Secretaria definirá sua forma 
e horário de trabalho, de forma que prevaleça o interesse 
público.
§ 1º - As atividades das demais Secretarias que compõe 
a Administração, a critério do responsável por cada pasta, 
serão realizadas preferencialmente de modo remoto, 
através de contatos por e-mail ou telefone, limitando-se 
os atendimentos presenciais para os casos de urgência e 
relevância.
§2º - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes 
e Lazer seguirá o calendário escolar, aguardando decisões 
da Secretaria de Estado da Educação, através do Núcleo 
Regional de Educação de Umuarama.
§3º - Superado o momento de crise referido nesse Decreto a 
redução nas jornadas e nos serviços aqui tratados deverão 
ser compensados gradativamente.
§4º - As atividades de asseio de prédios públicos, de 
vias, estradas, praças, serão submetidas ao critério de 
conveniência e oportunidade de cada Secretaria, em especial 
como forma de evitar a disseminação de outras doenças, a 
exemplo do surto de dengue já enfrentado, pelas medidas 
restritivas aqui referidas.
Art. 14 – Essas medidas poderão sofrer alterações a qualquer 
tempo tanto para aumentar ou diminuir as condicionantes 
sanitárias ao funcionamento do comercio local, que sejam 
necessárias para o combate a transmissão humana pelo 
COVID-19 em nosso município.
Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 
09/04/2020, vigorando por prazo indeterminado até a redução 
da pandemia, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ivaté, aos 08 dias do mês 
de abril de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
Estado do Parana
DECRETO Nº 103/2020
Data: 08.04.2020
Ementa: delega competência e autoriza servidores públicos municipais a 
movimentarem as contas correntes vinculadas e contas poupanças do município de 
Guaíra – Pr., junto a instituição financeira Banco do Brasil S/A.
O Município de Guaíra do Estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de utilização do 
meio eletrônico e via cheques, para movimentar contas correntes vinculadas e 
contas poupança junto ao BANCO DO BRASIL S/A, com base na Lei Municipal nº 
1.726/2011 e Decreto Federal nº 7.507 de 27 de junho de 2011, e, considerando o 
memorando sob o nº 006/2017.
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os servidores públicos municipais abaixo mencionados, 
com amplos poderes, conforme combinações na obrigatoriedade de suas assinaturas 
eletrônicas para as contas vinculadas classificadas como:
Parágrafo Primeiro - Fundo Municipal de Educação – CNPJ 30.882.299/0001-16, 
das contas que seguem:
25513-0 25514-9 25515-7 25516-5 25519-X 25520-3 25521-1
25522-X 25523-8 25524-6 25525-4 25526-2 25527-0 25528-9
25529-7 25530-0 25421-5
Parágrafo Segundo - Secretaria Municipal da Educação – CNPJ 77.857.183/0001-90, das contas que seguem:
10088-9 10322-5 16071-7 16868-8 18114-5 22535-5 22951-2
22952-0 22954-7 22962-8 23266-1 23306-4 23315-3 23500-8
26147-5 26408-3
I - DE FORMA ISOLADA:
Antônio Carlos Alves, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 2.242.177 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 333.085.609-25;
Alessandro Neves Lourenço, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, portador da 
Carteira de Identidade nº 8.308.271-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 038.702.329-
19;
Erica Moro da Costa Silva, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da 
Carteira de Identidade nº 3.857.090-0 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 041.288.489-
56;
Marcelo Celestrino, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Carteira 
de Identidade nº 8.634.714-8 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 053.960.829-76;
Ilse Strey, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Carteira de 
Identidade RG nº 4.080.844-2 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 587.236.929-87;
Lucilia Witzke, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Carteira de 
Identidade RG nº 4.819.899-6 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 587.401.559-00;
Mylene Meyre Rojas Ortelhado, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora 
da Carteira de Identidade RG nº 3.956.778-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 
524.483.129-15.
William Grecco, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, portador da Carteira de 
Identidade nº 9.213.413-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 086.408.679-25;
- PODERES: solicitar saldos, extratos e comprovantes; cadastrar, alterar e desbloquear 
senhas; liberar arquivos do gerenciador financeiro/AASP.
- DE FORMA CONJUNTA
 Obrigatória:
Marcelo Celestrino, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Carteira 
de Identidade nº 8.634.714-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 053.960.829-76;
Não Obrigatória:
Antônio Carlos Alves, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 2.242.177 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 333.085.609-25;
Erica Moro da Costa Silva, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da 
Carteira de Identidade nº 3.857.090-0 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 041.288.489-
56;
Heraldo Trento brasileiro, casado, prefeito municipal, portador da Carteira de Identidade 
RG nº 859.664-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 428.867.759-91;
Ilse Strey, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Carteira de 
Identidade RG nº 4.080.844-2-SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 587.236.929-87.
- PODERES: Emitir Cheques; Abrir Contas de Depósitos; Solicitar Saldos Extratos e 
comprovantes; Requisitar Talonários de Cheques, Retirar Cheques Devolvidos,  Requisitar 
Cartão Eletrônico; Sustar/Contra-Ordenar Cheques; Cancelar Cheques, Efetuar Resgates/
Aplicações Financeiras; Cadastrar alterar e desbloquear senhas; Efetuar saques – Conta 
Corrente; Efetuar pagamentos por meio eletrônico; Efetuar transferências por meio 
eletrônico; Liberar Arquivos de Pagamentos no Gerenciador Financeiro/AASP; Encerrar 
contas de depósitos; Assinar Instr. Convênio e Contrato Prestação de Serviços.
Art. 2º Contas Vinculadas: Todas as contas ativas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
– CNPJ 30.882.299/0001-16 e demais contas da Secretaria Municipal da Educação – 
CNPJ 77.857.183/0001-90.
I - Contas abertas posteriormente poderão ser incluídas através de Emenda a este Decreto.
                       Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de abril de 2.020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
Estado do Parana
CONTRATO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2020
TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA E A 
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DE ICARAÍMA - ASSOPRAAI
O MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à 
Avenida Hermes Vissoto, 810 - Centro, inscrito no CNPJ nº. 76.247.337/0001-60, neste ato devidamente 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, agente político, 
residente e domiciliado na cidade de Icaraíma - PR, RG nº 35.868.656-8, e CPF nº 166.999.308-69, 
doravante denominado Município e a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DE 
ICARAÍMA - ASSOPRAAI, pessoa jurídica de direito privado de caráter filantrópico inscrita no CNPJ sob 
o nº 35.167.313/0001-13, com sede à Avenida Hermes Vissoto, nº 861, 2.o andar - Centro, CEP 87530-
000, nesta cidade de Icaraíma - PR, doravante denominada ENTIDADE, neste ato representada por 
sua Presidente, a Sra. Maria Aparecida de Araujo dos Santos, brasileira, portadora do RG nº 9.737.522-
4 SSP-PR e devidamente inscrita no CPF sob o nº 053.227.819-43, residente e domiciliada na cidade 
de Icaraíma - PR, doravante denominada Entidade, têm justo e acertado celebrar o presente Termo de 
Colaboração, regido, no que couber pela Lei Municipal n° 1.665/2019 de 19 de dezembro de 2019, e pelas 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com objetivo de estimular o amor e o respeito aos animais; 
divulgar as leis que protegem os animais; colaborar com os órgãos competentes no sentido de aprimorar 
a legislação relativa aos direitos dos animais, estimulando o cumprimento destas; promover campanhas 
educativas e orientar a população quanto ao respeito e cuidados com os animais, esclarecendo quanto à 
posse responsável e esterilização dos animais; fiscalizar o cumprimento da legislação relativa aos animais, 
promovendo as ações judiciais competentes, quando for o caso; auxiliar os animais desamparados, 
proporcionando alimentação e o amparo necessário, buscando lares saudáveis e equilibrados para estes; 
comunicar e/ou encaminhar casos que coloquem em risco a saúde publicar e de animais às entidades 
sanitárias públicas; estimular a adoção de animais abandonados; promover a defesa de bens e direito 
sociais, coletivos  e difusos relativos aos animais e ao meio ambiente; promover projetos e ações que 
visem a preservação, bem como a recuperação e a proteção da identidade física e psicológica dos animais; 
estimular a parceria, o diálogo e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando 
juntamente com outras entidade de atividades que visem interesses comuns, em conformidade com o 
Plano de Trabalho.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Colaboração estabelece normas e condições básicas para transferência de recursos 
financeiros, destinados a manutenção das atividades e serviços desenvolvidos pela Entidade, conforme 
objetivos e metas estabelecidos no Programa de Trabalho, o qual, independente de transcrição, passa 
integrar o presente termo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS
O valor total do presente Termo de Colaboração é de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que serão repassados 
em 12 parcelas mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
I - São obrigações do município:
a) Transferir os recursos financeiros necessários a execução dos objetivos e metas estabelecidas no 
Programa de Trabalho, observadas as normas estabelecidas no Decreto Municipal n° 4.021/2017;
b) Acompanhar através da plataforma do Sistema Integrado de Transferências – SIT/TCE-PR disponível no 
sitio do tribunal de Contas do Estado do Paraná, que, após Parecer, será submetida à apreciação do Chefe 
do Executivo Municipal, que se manifestará quanto a aprovação e arquivamento do processo.
c) Promover o arquivamento e a guarda da documentação comprobatória da execução do Termo de 
Colaboração.
d) Fica Administração Pública Municipal de Icaraíma obrigada a fazer valer todos os aspectos fiscalizatórios 
e de acompanhamento e Fiscalização constantes na Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 e no 
Decreto Municipal 4.021/2017.
II - São obrigações da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DE ICARAÍMA - 
ASSOPRAAI:
a) Manter conta bancária específica para a movimentação dos recursos transferidos pelo Município;
b) Executar as atividades constantes do Plano de Trabalho;
c) Aplicar os recursos exclusivamente no atendimento dos objetivos e metas constantes do Plano de 
Trabalho;
d) Elaborar e executar a prestação de contas através da plataforma do Sistema Integrado de Transferências 
- SIT/TCE-PR disponível no sitio do tribunal de Contas do Estado do Paraná, no qual a Entidade deve estar 
devidamente registrada.
e) Na execução dos objetivos e metas constantes do Plano de Trabalho e por ocasião da aplicação dos 
recursos transferidos pelo Município, a conveniada deve observar as normas estabelecidas no Decreto 
Municipal n°. 4.021/2017, a qual, independente de transcrição, passa a integrar o presente Termo de 
Colaboração;
f) Comunicar previamente ao Município, qualquer iniciativa que implique em alteração no Plano de Trabalho 
aprovado.
g) Cabe a Entidade a responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
h) Cabe a Entidade a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Colaboração, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da Entidade em relação 
ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição 
à sua execução.
i) Em todos os aspectos ficam as partes vinculadas as exigências constantes da Lei Federal n.º 13019 e do 
Decreto Municipal n.º 4.021/2017.
PARAGRAFO ÚNICO - A aplicação dos recursos financeiros recebidos pela Prefeitura em finalidades não 
previstas neste Termo de Colaboração ou não definidas no Plano de Trabalho, tornará exigível a devolução 
da parcela liberada pelo Município, de uma só vez, corrigidas na forma de Lei, no prazo máximo de até 10 
dias da comunicação efetuada para tal fim.
CLÁUSULA QUARTA - DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS
A despesa prevista na Cláusula Segunda do presente Termo de Colaboração ocorrera à conta da seguinte 
Dotação Orçamentária:
Unidade Gestora:PREFEITURA MUNICIPAL
FONTE:0 Recursos Ordinários (Livres)
Órgão:11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Un Orçamentária:11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CódigoEspecificaçãoDespesaEsferaFonte
08.244.0022.2.153.000TRANSFERENCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00.00SUBVENÇÕES SOCIAIS565Fiscal0
Parágrafo Primeiro: Nenhum pagamento será efetuado a Entidade, enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou à 
compensação financeira por atraso de pagamento.
CLÁUSULA QUINTA - GESTÃO DOS RECURSOS
a) A movimentação dos recursos será efetuada através de cheque nominal, ou transferência bancaria 
independentemente de seu valor assinado em conjunto pelo Presidente (a) e pelo Tesoureiro (a);
b) O Plano de trabalho deverá ser executado no prazo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
c) Os comprovantes das despesas devem ser emitidos em nome de ASSOPRAAI - Subvenção;
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Nos termos da Lei Federal 13.019/14 e do Decreto n.º 4.021/2017, a fiscalização será exercida pelo Gestor 
do Termo de Colaboração em conjunto com a Comissão de Monitoramento e Avaliação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
À Entidade serão aplicadas multas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL a serem apuradas 
na forma, a saber: de 1% (um por cento) do valor contratual quando a Entidade por ação, omissão ou 
negligência infringir qualquer das obrigações estipuladas neste instrumento.
CLÁUSULA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
Quando da aplicação de multas, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL notificará a Entidade que 
terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL a 
importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis;
Parágrafo Primeiro: Compete ao Departamento Jurídico da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 
quando for o caso, a aplicação de multa à Entidade;
Parágrafo Segundo: Da aplicação de multa, caberá recurso à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
no prazo de 03 (três) dias a contar da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio 
recolhimento da multa, sem efeito suspensivo, até que seja devidamente efetuada a justificativa exposta; 
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, procedente 
ou improcedente a importância recolhida pela Entidade, que, se procedente, será devolvida pela 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A Entidade não poderá ceder o presente Termo de Colaboração, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa 
física ou jurídica.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
A Entidade fica obrigada a conceder o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações 
relacionadas ao termo de colaboração, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES
A vigência do presente instrumento iniciar-se-á na data de assinatura, vigendo por 12 meses, ressalvado o 
direito de prorrogação mediante acordo prévio entre as partes, constituindo-se as alterações ajustadas em 
objeto de Termos Aditivos, que daquele serão parte integrante para todos os efeitos e direitos, podendo ser 
rescindido por qualquer das partes, desde que haja comunicação por escrito, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, ou por descumprimento de qualquer das cláusulas, ou ainda, por existência de fato que o 
torne insubsistente, respondendo as partes pelas obrigações assumidas até aquele momento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
A inexecução total ou parcial do presente Termo de Colaboração enseja a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Parágrafo Primeiro:  Constituem motivo para rescisão do Termo de Colaboração:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato;
IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
a sua execução, assim como as de seus superiores;
V - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;
VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VII - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
VIII - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Associação, que prejudique a 
execução do contrato;
IX - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
X - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 
contrato.
Parágrafo Segundo:  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
I - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Art. 79.  
A rescisão do contrato poderá ser:
II - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 
XVII do parágrafo anterior;
III - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para 
a Administração;
IV - judicial, nos termos da legislação;
Parágrafo Terceiro:  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.
Parágrafo Quarto:  É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
Parágrafo Quinto:  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL reserva-se o direito de rescindir o Contrato 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial nos seguintes casos: (a) quando a Entidade falir 
ou for dissolvida; (b) quando a Entidade transferir, no todo ou em parte, o Contrato sem a prévia anuência 
da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; (c) quando houver atraso na prestação dos serviços pelo 
prazo de 3  (três) dias por parte da Entidade sem justificativa aceita; (d) quando houver inadimplência de 
cláusulas ou condições contratuais por parte da Entidade.
Parágrafo Sexto: A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, 
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais 
cabíveis, inclusive o decreto de inidoneidade da Entidade e a proibição de contração com órgãos públicos 
nos termos da Lei;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A Entidade obriga-se a manter, durante toda a execução do presente Termo, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação eventualmente 
necessárias durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela Entidade, alterações nas 
especificações quantitativas e qualitativas à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a Entidade ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 
documentos vinculados ao presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DENÚNCIA OU RESCISÃO
O presente Termo de Colaboração poderá ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante 
comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou rescindido por acordo entre os 
partícipes, ou, ainda, por descumprimento das cláusulas e condições estabelecidas ou por superveniência 
de legislação que o torne inexeqüível, respondendo os mesmos pelas obrigações até então assumidas.
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida do presente Termo de Colaboração será efetivada por extrato em Diário Oficial da 
Prefeitura Municipal, no prazo de vinte dias a contar de sua assinatura.
CLÁUSULA DECIMA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL deve observar e a Entidade deve observar e fazer observar, 
por seus fornecedores o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução 
do objeto contratual.
Parágrafo Primeiro: Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)“prática corrupta”: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa 
de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros ;
b)“prática fraudulenta”: significa qualquer ato, falsificação ou omissão  de fatos que, de forma intencional  ou 
irresponsável  induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de 
qualquer outra ordem , ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
c)“prática colusiva”: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo 
indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;
d)“prática coercitiva”: significa prejudicar ou causar dano,  ou  ameaçar prejudicar ou causar dano, direta 
ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as 
ações de uma parte;
e) “prática obstrutiva”: significa
(I) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações 
falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações 
de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte 
interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao 
seu prosseguimento, ou
(II) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover 
inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (5°) abaixo:
Parágrafo Segundo: rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para 
a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, 
prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;
Parágrafo Terceiro: declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada 
a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário 
de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, 
sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater 
essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no 
momento em que tomou conhecimento dessas práticas;
Parágrafo Quarto: sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os 
procedimentos de sanção cabíveis do Banco, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 
prazo determinado: (I) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (II) para ser designado 
subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja 
recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;
Parágrafo Quinto: Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, 
pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione 
todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à 
execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Os convenentes elegem o foro da Comarca de Icaraíma, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura 
possam surgir durante a execução deste termo e que não possam ser resolvidas administrativamente.
E por estarem cientes do que foi pactuado, os participantes firmam o presente Termo de Colaboração de 
Repasse em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo.
Icaraíma, 07 de abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS ABANDONADOS DE ICARAÍMA - ASSOPRAAI
Testemunhas
Nome: Lays Oliveira Vedovoto  Nome: João Gilson Prado
RG. RG: 9.854.182-9   RG. 12.262.417-8

MUNICIPIO DE PéROLA
Estado do Parana
DECRETO N° 97, DE 08 DE ABRIL DE 2020.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação para 2020, incluir nos anexos do cronograma de 
desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020  e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as 
disposições da Lei nº 2823 de 08 de abril de 2020, DECRETA:
 Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, 
na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 
22.288,00 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte 
ordem classificatória:
Órgão...............: 08  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0010.2063 Enfrentamento da Emergência COVID19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R$ 22.288,00
TOTAL                                             R$ 22.288,00
Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de Arrecadação 
da seguinte fonte de recurso:
494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                     R$ 22.288,00
TOTAL                                            R$ 22.288,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 08 de abril de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

MUNICIPIO DE PéROLA
Estado do Parana
DECRETO N° 98, DE 08 DE ABRIL DE 2020.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para 2020, 
incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas 
Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e considerando as disposições da Lei nº 2763 de 20 de dezembro 
de 2019, DECRETA:
Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do 
cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) por Superávit Financeiro de acordo com a seguinte ordem 
classificatória:
Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R$ 40.000,00
TOTAL    R$ 40.000,00
Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará 
através do Superávit Financeiro da seguinte fonte de recurso: 
494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 40.000,00
TOTAL     R$ 40.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 08 de abril de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Parana
TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 023/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 009/2020
 À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, 
considerando que o Parecer Jurídico prevê a Inexigibilidade em conformidade ao 
disposto no art. 25, I, da Lei Federal 8.666/93, considerando que o Controle Interno 
atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que 
me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, 
RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº. 010/2019, referente a Pagamento do 
Termo de Colaboração a Entidade ao Abrigo São Francisco de Assis, referente ao 
acolhimento/abrigo de crianças e adolescentes sobre medida protetiva, conforme a 
Lei n°. 2.102 de 18 de dezembro de 2019. Autorizo em consequência, a proceder-se 
à contratação nos termos da declaração de inexigibilidade expedida pela Comissão 
Permanente de Licitação, em favor da entidade: ABRIGO SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, inscrito no CNPJ nº 80.291.081/0001-65, com o valor de R$-140.800,00 
(cento e quarenta mil e oitocentos reais), tudo nas condições previstas no processo 
de Inexigibilidade.
 Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista 
no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquivado.
 Tapejara, 05 de março de 2020
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

CONSELhO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LEI MUNICIPAL N.º 107/95 TERRA ROXA – PARANÁ
RESOLUÇÃO N° 02/2020
Súmula: Aprova o Termo de Adesão e Plano de Ação da RESOLUÇÃO AD REFERENDUM Nº 004/2020 - CEAS/PR 
do município de Terra Roxa.
Considerando que os Benefícios Eventuais previstos no artigo 22 da Lei Federal nº 8.742/93, integram organicamente 
as garantias do SUAS e que sua prestação deve atender ao princípio da integração à rede de serviços 
socioassistenciais,com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas;
Considerando a Declaração da Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo 
Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020,como pandemia do 
COVID-19;
Considerando o Decreto Estadual 4298/2020 que declara situação de emergência em todo o território paranaense, nos 
termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0-doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19;
O Conselho Municipal da Assistência Social de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal n.º 107/95, e considerando a deliberação da plenária realizada em reunião ordinária em data 
de 08 de abril de 2020, sob a ata 036/2020,
RESOLVE:
Artigo 1º- APÓS ANÁLISE E DELIBERAÇÃO EM PLENÁRIO, O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CONCEDE PARECER FAVORÁVEL, APROVANDO INTEGRALMENTE O TERMO DE ADESÃO DA RESOLUÇÃO 
AD REFERENDUM Nº 004/2020 - CEAS/PR, REFERENTE AO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR.
Artigo 2º- APÓS ANÁLISE E DELIBERAÇÃO EM PLENÁRIO, O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CONCEDE PARECER FAVORÁVEL, APROVANDO INTEGRALMENTE O PLANO DE AÇÃO DA RESOLUÇÃO AD 
REFERENDUM Nº 004/2020 - CEAS/PR, REFERENTE AO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-PR.
Artigo 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Terra Roxa, 08 de Abril de 2020.
AMAIRES MEIRELLES GONÇALVES SIQUEIRA
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO jORGE DO PATROCÍNIO
Estado do Parana
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE OBRAS Nº 052/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita 
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-
91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade 
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: 
ALUGALILA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.826.387/0001-53, com sede à PR 323, 
nº KM 326, ZONA RURAL - 87538-000 na cidade de PEROBAL, Estado do Paraná, neste ato representado pelo 
Srª. LAISA PENARIOL DE SOUZA, brasileira, solteira, portador do RG. nº 10.692.947-5 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 
085.756.479-03, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, nº 1.538, Centro, Apto 41, Edifício Veneza, CEP – 85.980-
000, Guaíra, Paraná, resolvem firmar o presente Contrato de obras com regime de empreitada global, firmado com 
amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Tomada de Preços 
nº 2/2019, Processo n° 26, data da homologação da licitação 03/04/19, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 052/2019, até 31/12/2020 contados a partir do dia 04/04/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste 
Termo Aditivo.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 05 de abril de 2020.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO jORGE DO PATROCÍNIO
Estado do Parana
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 055/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita 
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-
91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade 
de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: 
UMUARAMA DIESEL S/A, inscrita no CNPJ nº 81.833.527/0001-07, com sede à Rua Manoel Ramires, nº 5660, 
Parque Industrial I, CEP: 87507-011 na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, neste ato representado pela Sr.ª 
ROSELI SILVA GARCIA, portadora do RG. nº 85.801.947-0 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 850.386.369-34, residente 
e domiciliada à Rua José Luciano de Andrade, nº 5787, Bairro Jardim Lisboa, na cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade 
de Inexigibilidade nº 5/2019, Processo n° 44, data da homologação da licitação 04/04/19, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:
Do Prazo
Fica alterado o prazo de vigência do CONTRATO Nº. 055/2019, até 31/12/2020 contados a partir do dia 04/04/2020, 
com fundamento no art. 57, II da Lei 8.666/93, ressalvado o direito de novas prorrogações nos termos da lei.
Das Ratificações
Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste 
Termo Aditivo.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais 
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 08 de abril de 2020.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOvA OLIMPIA
Estado do Parana
DECRETO Nº 28/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA  OLÍMPIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais VISANDO 
“controle e cumprimento das normas de isolamento social, e a não propagação do vírus COVID-19, além de 
considerar  aos servidores públicos da Prefeitura Municipal  a possibilidade de utilização dos dias da Semana Santa 
no cumprimento de suas obrigações religiosas, através de meios de comunicação”.
R E S O L V E:
Art. 1º -   Decretar Ponto Facultativo no Município no dia 09 (nove) de abril de 2020 (quinta-feira), véspera do Feriado 
de Sexta-feira da Paixão, devendo permanecer fechado o prédio da Prefeitura Municipal.
Art. 2º - Os serviços essenciais de saúde administrados pelo Município, deverão manter atividades de plantão e 
socorro  médico  normal   de atendimento   a comunidade.
Art. 3º -    Este Decreto entra em vigor nesta data convalidando o ato pela sua publicação oficial.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 08 de abril do ano de 2020.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

CONSELhO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – COMASTO
ENDEREÇO
RUA PARANÁ N.º 327-B – CENTRO – FONE: (44) 3653-1222 – RAMAL: 21
MUNICÍPIO
CEP: 87450-000 - TUNEIRAS DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ
RESOLUÇÃO AD REFERENDIUM Nº. 002/2020 - CMAS
RESOLUÇÃO AD REFERENDUM nº 002/2020 – CMAS – MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE/PR.
 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, do município de Tuneiras do 
Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de n.º 078 de 15 de outubro de 
2014,  em específico o Capítulo I, Artigos 1.º, 2.º e respectivos incisos; e
 Considerando que os Benefícios Eventuais previstos no artigo 22 da Lei Federal nº 8.742/93, integram 
organicamente as garantias do SUAS e que sua prestação deve atender ao princípio da integração à rede de serviços 
socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas; e
Considerando a Lei Estadual nº 17.544/13, que aprova a transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência 
Social para os Fundos Municipais de Assistência Social; e
Considerando o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS/ instituídos pela Resolução n° 7, de 10 de setembro de 2009, da 
Comissão Intergestores Tripartite – CIT; e
 Considerando as Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS / 2018 - MDS – Ministério do 
Desenvolvimento Social; e
 Considerando a Deliberação nº 045/2013 – CEAS/PR, que regulamenta o cofinanciamento Estadual dos Benefícios 
Eventuais; e
Considerando a Declaração da Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo 
Corona vírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII); e
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do 
COVID-19; e
 Considerando o Decreto Estadual 4298/2020 que declara situação de emergência em todo o território paranaense, nos 
termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19;
 Considerando a Resolução Ad Referendum nº 004/2020 do Conselho Estadual de Assistência Social, que dispõe sobre os 
prazos de preenchimento do Plano de Ação do SIFF e da emissão do Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo; e
Considerando a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social n.º 007 de 15 de julho de 2016 em vigência, 
que regulamenta a provisão de Benefícios Eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social do Município 
de Tuneiras do Oeste/PR, e
Considerando o trabalho realizado entre os membros deste Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, 
referente à Resolução AD REFERENDIUM N.º 004/2020-CEAS/PR após recebimento da mesma via e-mail da 
Secretaria Executiva do Conselho e da discussão em Home Office;
RESOLVE:
 Art. 1º - Aprovar o Termo de Adesão através desta RESOLUÇÃO AD REFERENDUM n.º 002/CMAS,  que tem como 
objeto a adesão ao Incentivo Benefício Eventual Covid 19, por meio do Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS/
PR, para provisão de necessidades advindas de contingências relativas a situações de vulnerabilidade temporária, 
principalmente em virtude da pandemia do Covid-19.
Art. 2º - As ações a serem desenvolvidas pelo Município devem primar pela estruturação da oferta de benefícios 
em articulação com serviços, possibilitando estrutura para recepção, identificação, encaminhamento, orientação e 
acompanhamento dos beneficiários dos Benefícios Eventuais, de acordo com a legislação vigente, resguardando as 
condições necessárias de prevenção do COVID – 19, conforme estabelecido no referido Termo de Adesão.
Art. 3.º - Aprovar também o Plano de Ação apresentado pelo Órgão Gestor de Assistência Social desta municipalidade 
referente ao Benefício Eventual – Covid 19, em consonância com o estabelecido na Resolução AD REFERENDIUM 
N.º 004/2020-CEAS/PR, que visa atender famílias do Índice de Vulnerabilidade Social/IVFPR,  conforme  prevê o 
referido Plano de Ação.
Art. 4.º - Atender 274 Famílias com a provisão Incentivo Benefício Eventual – Covid 19, conforme estabelecido no 
Anexo I e no Art. 5.° da Resolução AD REFERENDIUM N.º 004/2020-CEAS/PR, atendendo aos princípios contidos 
no Art. 4.º da referida Resolução.
Art. 5.º -  A presente Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE .
Tuneiras do Oeste, 08 de Abril de 2020.
Ademir Brumatti
Presidente do CMAS
Portaria de Nomeação n.º 511/2020



www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 9 de abril de 2020Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

b7

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ 

 

1 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADOS PÚbLICOS PARA O CIUENP – CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ 

 

EDITAL N° 018/2020 

 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná - CIEUNP, 

no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social do CIUENP, TORNA PÚBLICO: 
 

1. A convocação dos candidatos relacionados, aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019 

do CIUENP, homologado pelo Edital nº 004/2019, nos termos deste edital. 

2. Os candidatos adiante relacionados deverão comparecer no CIUENP, no período de 13/04/2020 a 
17/04/2020, das 08h às 11h e das 13h30min às 16h30min, na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348 – CEP 

87.501-270, em Umuarama-Pr, para entrega dos documentos que comprovem os requisitos previstos no Edital e 

agendamento de exame admissional: 

13º REGIONAL DE CIANORTE 
 

Class. Insc. Nome Cargo Regional 

4º 034 Geovani de Jesus Ribeiro Condutor de Ambulância Socorrista Cianorte/PR* 

*Conforme previsto em Edital, de acordo com a necessidade do SAMU Noroeste, o convocado poderá ser 
designado para prestar serviços em qualquer uma das Bases da 13ª Regional de Cianorte, quais sejam: Rondon 
e/ou Cianorte. 

 
3. O exame médico pré-admissional e exames complementares são parte integrante do Processo 

Seletivo Simplificado de caráter eliminatório, tendo a finalidade de verificar as condições físicas e mentais 

necessárias ao desempenho das funções no emprego público, sendo eliminado do Processo Seletivo Simplificado 

o candidato que não comparecer no dia, horário e local determinado para a realização da entrevista, teste e 

exame. 

4. Será considerado inapto nessa etapa o candidato que não atender aos requisitos de aferição 

estabelecidos para cada teste ou que apresentem características, quer estruturais, quer situacionais, que denotem 

comprometimento nas esferas psíquicas ou neurológicas e /ou tiverem condição de saúde incompatível com o 

emprego, devidamente atestado por médico do trabalho designado pelo CIUENP. 

5. É condição para admissão no CIUENP a apresentação de todos os documentos exigidos por este 

Edital, no prazo acima estabelecido, bem como a realização do exame médico pré-admissional e exames 

complementares. 

6. O candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, fotocópia autenticada ou simples, se acompanhado 

do original, dos seguintes documentos: 

a) Cartão com número do PIS ativo na Caixa Econômica Federal; 

b) Carteira/Cédula de Identidade - RG; 

c) Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

d) Título de eleitor e comprovante de votação referente à última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral; 
CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E 
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e) CNH (Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”), certificado de treinamento em condução de veículos de 

emergência, bem como extrato disponível no site do Detran/PR comprovando os demais pré-requisitos do 

cargo de Condutor de Ambulância Socorrista, conforme Anexo I do Edital do Regulamento do presente PSS; 

f) Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 

g) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte) anos (quando couber); 

i) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

j) Comprovante do grau de escolaridade exigido para o cargo; 

k) Declaração firmada pelo candidato da não existência de acúmulo de cargos ou empregos, bem como 

percepção de benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do regime geral de previdência 

social relativo a emprego público (Art. 37, § 10 da CF), excetuadas as hipóteses previstas no Art. 37, inciso 

XVI e XVII, da Constituição Federal quando deverá ser indicada a carga horária semanal, a compatibilidade de 

horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do Art. 37 da CF; 

l) Declaração de bens, direito e valores com dados que integram o respectivo patrimônio, acompanhada da 

Declaração de Imposto de Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei n.º 8.429/1992); 

m) Comprovante de Residência atualizado; 

n) Carteira de Vacinação atualizada; 

o) 01 Foto 3x4 recente; 

p) Comprovante de Conta Corrente ou Salário no Banco do Brasil; 

q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Comarca onde residir, emitidas há 90 

(noventa) dia da data da posse; 

r) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou 

respondeu por crime administrativo (Contra o Patrimônio e Administração Pública), através de Certidão 

expedida pela Justiça Estadual onde o candidato esteve domiciliado e trabalhado nos últimos 05 (cinco) anos, 

emitida há 90 (noventa) dias da data da posse; (Varas Criminais ou Cartório Distribuidor); 

s) Certidão de que o candidato encontra-se no pleno exercício de seus direitos políticos e não responde ou 

respondeu por crime eleitoral, através de Certidão expedida pela Justiça Eleitoral onde o candidato esteve 

domiciliado e trabalhando nos últimos 05 (cinco) anos, emitida há 90 (noventa) dias da data da posse. 

Obs.1: O formulário de declaração de não acúmulo de cargos ou empregos e formulário de declaração de bens 

poderão ser solicitados no Setor de Recursos Humanos do CIUENP. 

Obs. 2: Caso os dependentes (filhos e cônjuge) sejam considerados para fins de dedução para imposto de renda 

na fonte, deverá ser apresentado o número do CPF do dependente, independentemente da idade. 

7. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital implica em perda dos direitos advindos do 

Processo Seletivo Simplificado, nos termos da lei. Publique-se.  

 
Umuarama/PR, 08 de Abril de 2020. 
 
 

Almir de Almeida 
Presidente do CIUENP 
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PORTARIA Nº 097/2020 
 

 
 
 

Concede Adicional de Insalubridade ao funcionário  
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA 

 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do 

Noroeste do Paraná CIUENP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

Art. 1º. Conceder ao funcionário LUCAS GONÇALVES DE SOUZA, portador da Cédula de 

Identidade R.G. sob nº 10.656.005-6 SSP PR, e inscrito no CPF sob n° 070.754.949-37, aprovado em 

Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 001/2019, para ocupar cargo de provimento por prazo 

determinado de MÉDICO INTERVENCIONISTA – com carga horária de 24 horas semanais, pelo 

regime CLT, com lotação na Base Descentralizada de Paranavaí - Pr, ADICIONAL INSALUBRIDADE 

no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo federal vigente, em consonância com as 

disposições do artigo 192 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, para viger a partir de 09.04.2020 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

Umuarama - PR, 07 de Abril de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192  

NOROESTE DO PARANÁ 
 

 
 

PORTARIA Nº 096/2020 
 

 
Nomeação do funcionário 

LUCAS GONÇALVES DE SOUZA 
 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do 

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal 

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de 

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE: 

 

Art. 1º. NOMEAR o Sr. LUCAS GONÇALVES DE SOUZA, portador da 

Cédula de Identidade R.G. sob nº 10.656.005-6 SSP PR, e inscrito no CPF sob n° 070.754.949-37, 

aprovado em Processo Seletivo Simplificado, conforme Edital nº 001/2019, para ocupar cargo de 

provimento por prazo determinado de MÉDICO INTERVENCIONISTA – com carga horária de 24 

horas semanais, pelo regime CLT, com lotação na Base Descentralizada de Paranavaí - Pr, a contar o 

efetivo exercício a partir de 09 de Abril de 2020. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

Umuarama - PR, 07 de Abril de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEjARA
Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 062/2020
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, 
faz saber que se encontra aberta licitação Chamamento Público nº. 003/2020, para a realização de novo 
credenciamento de profissionais da saúde, para complementar a escala de plantões do pronto atendimento 
municipal 24 horas, no intuito de substituir férias, afastamentos de qualquer natureza dos servidores do 
quadro de trabalho do estabelecimento que também podem ser afastados pelo grupo de risco da pandemia 
que se apodera em média de 06 (seis) meses, a partir do mês de maio/2020, os plantões são realizados 
e pagos de 12 horas. a necessidade de maior convocados pelo concurso público, sendo que cada 
plantão necessita de no mínimo 02 (dois) técnicos. os valores calculados foram em cima da renumeração 
do servidor público concursado para a mesma categoria, conforme tabelas em anexo. No Município de 
Tapejara/Pr, com os quantitativos e requisitos mínimos exigidos no Termo de Referência. O certame deste 
Aviso realizar-se-á a partir do dia 24 de abril de 2020, às 14:00 horas e poderá ser efetuado a qualquer 
tempo, podendo os interessados credenciarem-se por prazo indeterminado, desde que preencham todas 
as condições editalícias., e será regido consoante e com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, 
e demais normas pertinentes, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na 
Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/
PR, 06 de abril de 2020.
José Alexandre Soave
Presidente Comissão Permanente de Licitação.

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO n° 50/2019
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06;
CONTRATADA: FLAVIANE RONCHOLETA DOS SANTOS HATUM 081.730.389-88.
MODALIDADE: Carta Convite Nº 005/2019
OBJETO: A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINAS 
DE ARTESANATO, ARTES MARCIAIS, GINASTICA, MUSICA E COSTURA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEJARA/PR
VALOR : 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 03/04/2020 até 03/04/2021
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
 Tapejara/Pr, 03 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA KOIKE
 Prefeito Municipal

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO n° 52/2019
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06;
CONTRATADA: OLHO DE AGUIA SEGURANÇA DE EVENTOS LTDA ME.
MODALIDADE: Carta Convite Nº 005/2019
OBJETO: A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINAS 
DE ARTESANATO, ARTES MARCIAIS, GINASTICA, MUSICA E COSTURA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEJARA/PR
VALOR : R$ -9.480,00 (nove mil, quatrocentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 03/04/2020 até 03/04/2021
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
 Tapejara/Pr, 03 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA KOIKE
 Prefeito Municipal

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO n° 53/2019
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06;
CONTRATADA: QUALIFICA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
MODALIDADE: Carta Convite Nº 005/2019
OBJETO: A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINAS 
DE ARTESANATO, ARTES MARCIAIS, GINASTICA, MUSICA E COSTURA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE TAPEJARA/PR
VALOR : R$-33.504,00 (trinta e três mil, quinhentos e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 03/04/2020 até 03/04/2021
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
 Tapejara/Pr, 03 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA KOIKE
 Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento 
licitatório Dispensa Nº 8/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 20 de março 
de 2020.
Fornecedor: ZAMBER COMERCIO DE TECIDOS LTDA
CNPJ/CPF: 76.310.556/0001-46
ItemDescriçãoQuant.Valor Unit.Valor. Total
1
TECIDO ALGODAO CRU
200,00
R$ 16,90
R$ 3.380,00
2tecido para lençol200,00R$ 16,90R$ 3.380,00
3TECIDO PARA PATCHWORK200,00R$ 19,90R$ 3.980,00
4TECIDO OXFORD200,00R$ 8,90R$ 1.780,00
5TECIDO PARA FRALDA200,00R$ 7,90R$ 1.580,00
6TECIDO PARA GUARDANAPO200,00R$ 7,90R$ 1.580,00
Valor Total Homologado - R$ 15.680,00 (quinze mil, seiscentos e oitenta reais)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 08 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 Torna-se pública, após cumprimento das formalidades legais, a homologação do objeto do procedimento 
licitatório Inexigibilidade Nº 19/2020, em favor da empresa abaixo descrita, conforme ata lavrada em 02 
de abril de 2020.
Fornecedor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06
ItemDescriçãoQuant.Valor Unit.Valor. Total
1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM CESSÃO DE POSTES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ.
1,00
R$ 921.000,00
R$ 921.000,00
Valor Total Homologado - R$ 921.000,00 (novecentos e vinte e um mil reais)
Encaminhe-se à Divisão de Licitação e Compras para elaboração dos Instrumentos Contratuais.
Edifício da Prefeitura Municipal de Tapejara, em 08 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMBRÊ
Estado do Parana
TERMO ADITIVO Nº001 AO CONTRATO Nº137/2019.
Inexigibilidade nº017/2019
Pelo presente Termo Aditivo os signatários MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 76.247.360/0001-54, sito a 
Avenida Roque Gonzales, 480, nesta cidade de Xambrê, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, WALDEMAR 
DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, agente político, portador do RG 
nº. 1.723.475-7/SESP-PR, e do CPF. Nº.300.696.969-34, residente à Av. México, 
nº85, em Xambrê, Estado do Paraná, Srª. EDNALDO CASTÃO, portador do RG 
nº5.357.925-6 SSP/PR e inscrito no CPF nº786.614.049-91, residente e domiciliado 
na Rua Chile, 186 centro, na cidade de Xambrê – PR, CEP-87535-000, resolvem, de 
comum acordo, aditar o Contrato nº137/2019, celebrado em 29 de outubro de 2019,  
nos seguintes termos na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O presente termo aditivo tem por objeto SUSPENDER a execução do Contrato de 
Prestação de Serviços nº137/2019 por 60 (sessenta) dias, motivada por necessidade 
e interesse da Administração, ficando os serviços e os consequentes pagamentos 
suspensos até o dia 06/06/2020, a suspensão do contrato em nada altera os valores 
contratados, os quais permanecem inalterados.
CLÁUSULA SEGUNDA:
CLAUSULA TERCEIRA:
CLAUSULA QUARTA:
A motivação em manter a presente suspensão é por razões de interesse público, 
por necessidade e interesses da Administração. Considerando: 1) a epidemia do 
Coronavírus ou Covid-19; 2)o impacto da doença na atividade econômica e na 
receita municipal; 3) a acentuada queda da arrecadação dos tributos próprios e das 
transferências do Estado do Paraná e da União Federal; 4)a interrupção ou redução 
da oferta de serviços públicos não essenciais, inclusive o fechamento de escolas 
municipais; 5) o risco da insuficiência de recursos financeiros para o atendimento 
das ações e serviços de saúde necessários à prevenção e combate da epidemia; 6) 
o risco de insuficiência de recursos financeiros para o cumprimento das obrigações 
decorrentes da folha de pessoal; 7) a imprevisibilidade quanto à duração da epidemia, 
conforme decreto municipal n.º 017/2020, de 02 de abril de 2020, que estabelecem 
uma série de medidas e restrições para o enfrentamento da contaminação humana 
pelo COVID-19 em nosso município, o que justifica assim a suspensão do presente 
contrato.
Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do 
contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Fica regularizado o prazo de vigência disposto na clausula quarta do presente 
contrato, para o dia 01/11/2020, tendo em vista a informação equivocada no LC e no 
Tribunal de Contas com prazo inferior a 12(doze) meses ou seja 01/11/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, aos 06 de abril de 
2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
EDNALDO CASTÃO
Contratado
Testemunhas:
1.__________________________                                   2. ________________________
   Nereide Maria Seleti Ribeiro                   Edevaldo Delai
   CPF 608.444.699-04  CPF 526.852.849-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
Estado do Parana
AVISO DE ANULAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020
O MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, Estado do Paraná, torna público 
que, considerando a Justificativa apresentada pelo Departamento de Licitações, 
Convênios e Contratos, e o Parecer Jurídico emitido, ambos com observância ao art. 
49, caput, da Lei nº 8.666/93, e às Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, 
os quais faço como minhas razões e fundamentações, decido pela ANULAÇÃO da 
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020), que 
teve como objeto a AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS 
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO 
DE MANUTENÇÃO À RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS, procedendo-se, 
inclusive, com a anulação dos Contratos Administrativos nº 011/2020 e 012/2020, em 
observância ao disposto no art. 49, §2ª da Lei nº 8.666/93.
Tuneiras do Oeste, 07 de abril de 2020.
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE
Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA À DISTÂNCIA 
(LINHA TELEFÔNICA), COM EMISSÃO DE LAUDO E FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTO EM COMODATO.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 27/04/2020, às 14h00min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei 
Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal 
nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal, 
situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste, 
pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no 
site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 08 de abril de 2020.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira
Portaria n° 712/2020
Certifico que afixei cópia deste Aviso de Licitação no Mural da Prefeitura Municipal de 
Tuneiras do Oeste, em 08/04/2020.
Juliana C. Santos Tamura Bispo
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI
Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  36/2020
Pregão N.º 15/2020
EXCLUSIVO ME E EPP
DATA DA ABERTURA: 22 de abril de 2020.
HORÁRIO:  08:30 horas.
LOCAL: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa destinado a fornecimento de Marmitas grandes 
(tipo marmitex), Refeição tipo Self-service e Hospedagem no município para atender 
autoridades, Servidores da Saúde,  Administração e demais Secretarias do Município 
de Alto Piquiri.
TIPO: Menor Preço – Por Item.
REGIME CONTRATAÇÃO: Serviços
VALOR ESTIMADO: R$ 115.245,00(cento e quinze mil, duzentos e quarenta e cinco 
reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme a retirada - 30 dias após a emissão da 
Nota Fiscal
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Alto Piquiri, 
pelo site www.altopiquiri.pr.gov.br, pelo telefone (44)3656-8000 ou no Departamento 
de Licitações, desta Prefeitura Municipal, de Segunda à Sexta-Feira, no horário das 
08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas ou pelo e-mail licitacao@altopiquiri.
pr.gov.br.
Alto Piquiri - Pr, 08 de abril de 2020
LUIZ APARECIDO RABELO JUNIOR
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAúChA
Estado do Parana
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
REF. A TOMADA DE PREÇO N.º 006/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA PIXELNET COMUNICAÇÃO 
E MARKETING LTDA.
O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/
MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n.º 
2394, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, solteiro, advogado, 
portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF 
n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., Município de Cidade 
Gaúcha, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 07.078.509/0001-04, devidamente instalada e em pleno funcionamento 
a Av. Presidente Castelo Branco, 3806, Sala 1501, Zona II, Fone: (44) 3055-2601, 
e_mail: rogers@pixelnet.com.br, no Município de Umuarama – PR, CEP: 87.501-
170 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. KENNY 
ROGERS SILVEIRA SANTOS, maior, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade civil RG n.º 7.218.950-7 SSP/PR e inscrito no CPF n.º 027.012.079-32 
residente e domiciliado no Município de Umuarama – PR, CEP: 87.501-170, doravante 
denominada CONTRATADA, considerando a necessidade dos serviços contínuos de 
publicidade, considerando a vantajosidade à Administração Publica e observando a 
viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de 
recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente a continuidade ao 
objeto licitado,  considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93, resolvem pelo presente 
instrumento ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebrando o 
presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar o parágrafo primeiro 
da cláusula 3 (terceira) do contrato original sob n.º 014/2018, acrescendo a vigência 
contratual do presente instrumento até a data de 31 de Dezembro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA
As partes resolvem, além disso, considerando a prorrogação da vigência contratual, 
alterar a cláusula 4 (quarta) do contrato original, vindo a crescer mais R$ 112.500,00 
(cento e doze mil e quinhentos reais) perfazendo o valor total de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais).
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do 
contrato original, datado de 19 de Março de 2018.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Cidade Gaúcha - PR, 18 de Março de 2020.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
Contratante 
KENNY ROGERS SILVEIRA SANTOS 
Representante Legal
Contratado
TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANçA NOvA
Estado do Parana
LEI Nº. 989/2020
SÚMULA: Dispõem do Prolongamento da Rua Hercílio Beline, do Conjunto 
Habitacional 28 de maio, mudando a Rua projetada “E” do Residencial Esperança 
Nova II, para Rua Hercílio Beline até a Rua José Tanjoni do perímetro urbano do 
Município de Esperança Nova, na forma mencionada, e dá outras providências.
A Câmara Municipal De Esperança Nova, Estado Do Paraná, APROVOU, e eu Valdir 
Hidalgo Martinez, Prefeito Municipal Sanciono a Seguinte:
LEI
Art. 1º – Fica atribuído o Prolongamento da Rua Hercílio Beline no trecho de 98,63 
metros em continuação até Rua José Tanjoni com área total de 1.134,24 m² localizada 
no Município de Esperança Nova.
Art. 2º. – Fica o mencionado trecho com 98,63 metros de comprimento, 
Prolongamento da Rua Hercílio Beline com área total de 1.134,24 m² localizada no 
Município de Esperança Nova. Com as seguintes limitações e confrontações: “Ao 
Nordeste, com a Quadra nº 02, medindo 11,50 metros; Ao Sudoeste, com quadra nº 
03, medindo 11,50 metros; Ao Noroeste com o prolongamento da Rua Hercílio Beline, 
medindo 98,63 metros; Ao Sudeste com o prolongamento da Rua Hercílio Beline, 
medindo 98,63 metros”.
(todos os rumos referem-se ao norte verdadeiro).
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos oito dias 
do mês de abril de dois mil e vinte.
Valdir Hidalgo Martinez Prefeito 
Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANçA NOvA
Estado do Parana
LEI Nº. 985/2020
SÚMULA: Dispõem do Prolongamento da Rua Helio Galvani, do Conjunto Habitacional 
28 de maio, mudando a Rua projetada “F” do Residencial Esperança Nova II para Rua 
Helio Galvani até a Rua José Tanjoni do perímetro urbano do Município de Esperança 
Nova, na forma mencionada, e dá outras providências.
A Câmara Municipal De Esperança Nova, Estado Do Paraná, APROVOU, e eu Valdir 
Hidalgo Martinez, Prefeito Municipal Sanciono a Seguinte:
LEI
Art. 1º – Fica atribuído o Prolongamento da Rua Hélio Galvani no trecho de 84,00 
metros em continuação até Rua José Tanjoni com área total de 966,00 m² localizada 
no Município de Esperança Nova.
Art. 2º. – Fica o mencionado trecho com 84,00 metros de comprimento, 
Prolongamento da Rua Hélio Galvani com área total de 966,00 m² localizada no 
Município de Esperança Nova. Com as seguintes limitações e confrontações: “Ao 
Nordeste, com a Quadra nº 07, medindo 11,50 metros; Ao Sudoeste, com quadra nº 
01, medindo 11,50 metros; Ao Noroeste com o prolongamento da Rua Hélio Galvani, 
medindo 84,00 metros; Ao Sudeste com o prolongamento da Rua Hélio Galvani, 
medindo 84,00 metros”.
(todos os rumos referem-se ao norte verdadeiro).
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos oito dias 
do mês de abril de dois mil e vinte.
Valdir Hidalgo Martinez Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANçA NOvA
Estado do Parana
LEI Nº. 988/2020
SÚMULA: Retifica o Art. 1º da Lei Nº 731 de 09 de Setembro de 2015,e dá outras 
providências.
A Câmara Municipal De Esperança Nova, Estado Do Paraná, APROVOU, e eu Valdir 
Hidalgo Martinez, Prefeito Municipal Sanciono a Seguinte:
LEI
Artigo 1º.  Fica RETIFICADO o Art. 1º da Lei Nº 731/2015, para que passem a constar 
RESIDENCIAL ESPERANÇA NOVA II, e não Conjunto Habitacional Esperança Nova 
II, mantendo inalteradas as demais redações das normas.
Artigo 2º. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos oito dias 
do mês de abril de dois mil e vinte.
Valdir Hidalgo Martinez
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 1271/2020, de 31 de Março de 2020.
Republicado por Incorreção
Dispõe sobre adoção de novas medidas e consolidação para enfrentamento da 
emergência de saúde pública  de importância internacional decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19), estabelece critérios sanitários para o funcionamento do comercio local e dá 
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO os dispositivos do Decreto Municipal nº 1.269/2020, de 20/03/2020 que 
estabelecem uma série de medidas e restrições para o enfrentamento da contaminação 
humana pelo COVID-19 em nosso município;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o 
texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 
Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 
Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, em fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 4230/2020 e o Decreto n.º 4317/2020 do 
Governo Estadual quanto as restrições e recomendações a estabelecimentos comerciais e 
setor produtivo para o Estado do Paraná;
CONSIDERANDO a Resolução n.º 338/2020 da Secretaria Estadual de Saúde do 
Paraná que implementa medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de 
importância nacional e internacional decorrente do Coronavírus ? COVID-2019.
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença em todo o território do Município;
CONSIDERANDO  o pedido da Organização Mundial de Saúde, para que os países 
redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o art. 4º do Decreto Municipal que estabelece regras de atendimento à 
população pelo comercio em geral de nosso município;
CONSIDERANDO as deliberações tomadas pelo Colegiado de Prefeitos que compõe a 
AMERIOS em conjunto com os representantes das Associações Comerciais e CACIER 
sobre o regramento para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e setor 
produtivo em todo o território do município, para reforçar a prevenção e os cuidados 
atendendo as recomendações sanitárias e evitar o contágio humano pelo COVID-19 e;
CONSIDERANDO o Artigo 30 inciso II da Constituição Federal de 1988, o qual determina 
aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber;
DECRETA:
Art. 1º As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública  de  importância 
internacional decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito do município de 
Alto Piquiri - PR., obrigam os Comércios estarem de acordo com o Plano de Contingência 
Sanitária do Município, ficando definidas nos  termos deste Decreto, em consonância  com 
o Decreto Municipal nº 1.269/2020, de 20/03/2020, bem como como com os decretos 
estaduais e federais e regramentos das autoridades sanitárias, para o fim de restabelecer 
e regulamentar o funcionamento do setor produtivo e comercial de nosso Município, que 
está autorizado a voltar a funcionar a partir de 06/04/2020 desde que atenda as seguintes 
regras e diretrizes deste Decreto.
Art. 2º Todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, bancos, lotéricas, prestadores 
de serviços, autônomos e escritórios de profissionais liberais, da área de produtiva de 
nosso município, deverão observar os regramentos sanitários desse decreto, por serem 
medidas de controle, prevenção e diminuição da contaminação humana pelo COVID-19.
§ 1º Ficam excepcionadas para restabelecimento das atividades as Igrejas, Escolas, 
festas e eventos e tudo que propicie aglomeração de pessoas e de dificil controle sanitário, 
permanecendo a recomendação para permanecer com suas atividades suspensas, 
na forma regulamentada, como medida de isolamento em ambiente de alto índice de 
aglomeração.
§ 2º Todos os estabelecimentos e atividades comerciais de nosso município deverão 
respeitar as regras sanitárias para isolamento racional que permita o controle do fluxo de 
pessoas e a conscientização dos seus colaboradores e clientes no sentido de ajudar na 
propagação das regras e informações constantes desse decreto e demais documentos de 
regramento sanitário dos órgãos governamentais;
§ 3º Em hipótese alguma será permitida a aglomeração de pessoas nos estabelecimentos 
em funcionamento, as pessoas devem guardar uma distância de 2 metros uma das outras, 
cabendo ao proprietário e/ou responsável adotar as medidas para dispersão das pessoas, 
como medida de isolamento social;
§ 4º Durante o período de vigência da epidemia do Coronavírus COVID-19 e deste Decreto 
fica proibida nas ruas, passeios e nos estabelecimentos comerciais, a permanência de 
pessoas acima de 60 anos, as que estejam em situação comorbidades ou com a saúde 
fragilizada. Todas as pessoas que transitem nas ruas devem estar utilizando máscaras, 
sejam as máscaras descartáveis ou de pano, cobrindo nariz e boca, inclusive quando 
estiverem conversando.
§ 5º Os estabelecimentos comerciais que permanecerão abertos durante o período de 
pandemia deverão adotar as medidas de prevenção estabelecidas, bem como aquelas que 
forem determinadas pelas autoridades sanitárias, sem prejuízo das que forem impostas 
pelos Órgãos de Saúde Federal e Estadual competentes;
§ 6º As medidas restritivas ora impostas aos estabelecimentos comerciais implicam 
na suspensão e/ou restrição de atividades autorizadas pelo Alvará de Licença de 
Funcionamento concedido, em
razão de saúde pública, e o seu descumprimento implicará na cassação do alvará e 
fechamento do estabelecimento, sem prejuízo de eventuais multas;
§ 7º O descumprimento das medidas sanitárias determinadas pela Vigilância Sanitária 
Epidemiológica aos estabelecimentos e atividades permitidas, implicará no fechamento do 
estabelecimento e/ou suspensão das suas atividades pela Vigilância Sanitária, podendo 
essas se valer do auxílio da força policial, bem como das penalidades de multas e sanções 
previstas no Decreto Municipal nº 1.269/2020, de 20/03/2020 e na legislação municipal.
§ 8º A administração municipal irá intensificar a fiscalização referente às barrerias sanitárias 
impostas às empresas comerciais através de servidor que estará autorizado a entrar no 
estabelecimento e ali permanecer para verificar o regular cumprimento das exigências 
e em casso de descumprimento, comunicar as autoridades para que sejam tomadas as 
medidas cabíveis para o caso;
Art. 3º Como medidas coletivas de prevenção, recomenda-se às entidades privadas, 
e instituições financeiras, sujeitas a aglomeração de pessoas, como associações e 
assemelhados a mesma adoção de medidas e suspensões definidas neste decreto, 
visando á redução do risco de contágio.
Art. 4º Com vistas à adoção de medidas sanitárias colaboradoras no combate à  transmissão 
humana do novo coronavírus (COVID-19), sem prejuízo de outras recomendações dos 
Órgãos Sanitários Federais e Estaduais para funcionamento e desenvolvimento das 
atividades comerciais, industriais e autônomas, bem como das boas práticas sanitárias já 
utilizadas, cria-se os seguintes regramentos sanitários como Plano de Ação condicionantes 
para o funcionamento durante o período da pandemia, conforme os respectivos setores.
§ 1º Aos Estabelecimentos comerciais logistas com atividades de comercialização de 
artigos de vestuário, calçados, utensílios, papelaria, móveis, eletro-eletrônicos, auto peças, 
tintas, comércio de material de construção, comércio de materiais elétricos, comércio de 
produtos agropecuários e veterinários, pet shops e assemelhados poderão funcionar 
de segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado até as 12:00 horas, dentro 
do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado.
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera, com a restrição de entrada de pessoas 
dentro do estabelecimento com a regra de 10 m2 por cliente no interior do estabelecimento;
-Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes em salas 
de espera com afastamento mínimo de dois metros uns dos outros, devendo manter as 
superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel ou 
líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 
higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o 
contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e porta 
para saída também sinalizada disponibilizando um colaborador para controlar a entrada e 
orientação no lado de fora caso tenha clientes esperando para entrar;
-Não utilizar-se de mão-de mão de obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso tenha clientes desse grupo de risco, que o estabelecimento organize um atendimento 
isolado dessa pessoa com preferência, atendendo às recomendações sanitárias e a 
legislação vigente;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento,  com  sintomas  de  coronavírus  
como  tosse, com qualquer sintoma respiratório, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar 
para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§ 2º Aos Estabelecimentos comerciais supermercados, açougues, mercearias, 
minimercados, pesqueiros, lanchonetes, panificadoras, sorveterias e assemelhados 
poderão funcionar de segunda a sexta feira nos horários normais e de sábado até as 
19:00 horas, exceto domingos e feriados dentro do alinhamento com o decreto estadual de 
funcionamento desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo :
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço, na entrada do estabelecimento, para higienização das mãos ou álcool gel ou 
líquido 70% para os usuários, em local sinalizado;
-Limitar o número de pessoas a fim de evitar aglomeração de forma a mantê-las distantes 
umas das outras na proporção de 06 m2 (seis metros quadrados) por pessoa dentro do 
estabelecimento;
-Evitar formação de filas tanto fora como dentro do estabelecimento, com pessoas 
próximas umas das outras em distância inferior a dois metros;
-Manter álcool gel ou líquido 70% em todos os caixas, orientando a utilização após cada 
atendimento;
-Realizar a higienização e desinfecção com álcool no mínimo 70%, em todos puxadores 
de carrinhos tanto de compras dos clientes como de transporte de mercadorias pelos 
funcionários;
-Manter local com pia, torneira, sabonete líquido e porta papel para os usuários nos 
estabelecimentos que comercializam frutas e verduras em gôndolas;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 
higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o 
contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e porta 
para saída também sinalizada disponibilizando um colaborador para controlar a entrada e 
orientação no lado de fora caso tenha clientes esperando para entrar;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso tenha clientes desse grupo de risco, que o estabelecimento organize um atendimento 
isolado dessa pessoa com preferência, atendendo às recomendações sanitárias e a 
legislação vigente;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de 
Saúde  do Município imediatamente;
§ 3º Aos Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica em 
geral, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, bicicletarias, serralherias, metalúrgicas 
e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta feira nos horários normais e de 
sábado até às 12:00 horas, exceto domingos e feriados, conforme determinação dentro 
do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
-Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo manter 
as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel 
ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 

puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de 
Saúde do Município imediatamente;
§ 4º Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos 
prontos como pizzarias, bares, fast food, lojas de conveniência, e assemelhados poderão 
funcionar de segunda a sábado das 08:00 às 21:00 horas (exceto bares), e domingos e 
feriados das 08:00 às 19:00 horas (exceto bares), proibido o servir self service, observando 
ainda o alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas separadas de no mínimo 03 
(três metros) umas das outras, com a diminuição de mesas e cadeiras no local para 30% 
da capacidade nunca ultrapassando a quantidade de 20 pessoas por estabelecimento, de 
acordo com o espaço físico e utilização de espaço aberto, devendo ser analisado caso a 
caso;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool 
em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do 
ambiente, sendo um frasco de álcool em gel ou líquido a 70% por mesa;
-Realizar a higienização e desinfecção das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 
higienizados.
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o 
contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e porta 
para saída também sinalizada disponibilizando um colaborador para controlar a entrada e 
orientação no lado de fora caso tenha clientes esperando para entrar;
-Fechar o estabelecimento até às 19:00 horas e não fornecer para consumo no 
estabelecimento, podendo fornecer a partir desse horário por sistema delivery;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscula e orientar para 
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente.
- Bares e similares não poderão realizar ou permitir que se realizem jogos de qualquer 
natureza, podendo funcionar de segunda a sábado das 08:00 às 19:00 horas, exceto 
domingos e feriados que deverão ficar fechados, conforme reunião junto à Associação 
Comercial de nosso Município em 29/03/2020, e desde que cumpridas as recomendações 
descritas acima.
§ 5º Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos 
prontos do tipo restaurantes e fast food por trailer poderão funcionar todos os dias até às 
20:00 horas, dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde que 
cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado.
-Proibido o auto serviço (self-service), pelos clientes para evitar o manuseio coletivo de 
talheres, e inibir a contaminação;
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas separadas de no mínimo 03 
(três metros) umas das outras, com a diminuição de mesas e cadeiras no local para 30% 
da capacidade nunca ultrapassando a quantidade de 20 pessoas por estabelecimento, de 
acordo com o espaço físico e utilização de espaço aberto, devendo ser analisado caso a 
caso;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 
higienizados;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Diminuir ou evitar o fornecimento para consumo no estabelecimento, reforçando e 
incentivando o sistema delivery;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscula e orientar para 
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente.
§ 6º Aos prestadores de serviços unipessoais, profissionais liberais, escritórios contábeis, 
de assessoria, engenharia,  transporte,  clínicas  odontológicas,  fisioterapias,  laboratórios  
e assemelhados poderão prestar seus serviços no local do estabelecimento de segunda 
a sexta feira nos horários normais e de sábado até as 12:00 horas, exceto domingos e 
feriados, dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento desde que 
cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Atendimento com horário marcado Limpeza de cadeiras e mesas após atendimento de 
cada paciente. Em casos de clinicas odontológicas diretamente expostos a gotículas, 
dispensar pacientes que estejam com sintomas, casos de urgência podem ser verificados.
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas, realizando atendimento com horário agendado mantendo-
as isoladas entre um atendimento e outro e caso aconteça de antecipar ou atrasar um 
atendimento que o estabelecimento disponibilize um poofissional para orientar o mesmo;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Realizar a higienização e desinfecção das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 
higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades), só o fazendo em casos urgentes a domicílio;
-Caso haja a necessidade de atendimento à domicílio, realizar a antissepsia das mãos e 
partes expostas ao entrar no ambiente domiciliar, portar-se de álcool gel ou líquido para 
o seu uso e do cliente caso seja necessário, e permanecer o mínimo de tempo possível 
dentro da residência;
-Utilizar-se do sistema de agendamento para os clientes para evitar contato e facilitar a 
limpeza no local no atendimento de um cliente e outro;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Nos estabelecimentos de saúde, deverá realizar anaminese tanto nos colaboradores 
quanto nos clientes na entrada do estabelecimento, como tosse, febre, etc;
-Nos demais estabelecimentos caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, 
com sintomas de coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer 
imediatamente máscula e orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do 
Município imediatamente;
§ 7º Aos Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica 
em geral, consertos de eletro-eletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, 
bicicletarias, serralherias, e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta feira 
nos horários normais e de sábado até as 12:00 horas, exceto domingos e feriados, dentro 
do alinhamento com  o  decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera, e buscando trabalhar com sistema 
de agendamento para evitar a presença de clientes em aglomeração, tendo a quantidade 
máxima de 04 clientes por estabelecimento e tendo em vista o espaço físico interno e 
externo, dependendo de cada caso;
-Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo manter 
as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel 
ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão;
-Em caso de atendimento em auto socorro ou assemelhados, fazer a antissepsia das mãos 
e das partes externas dos lugares que venha a tocar e orientar o cliente da proximidade do 
local que estará sendo desenvolvido o serviço de socorro;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscula e orientar para 
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§ 8º Aos prestadores de serviços unipessoais, pedreiros, pintores,  jardineiros,  gesseiros, 
instaladores em geral, eletricistas, serralheiros, calheiros e assemelhados poderão prestar 
seus serviços de segunda a sexta feira nos horários normais, bem como em finais de 
semana e feriados para atender emergências que forem solicitados, dentro do alinhamento 
com o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas as recomendações 
descritas abaixo:
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as afastadas no mínimo 03 (três) metros umas 
das outras;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão, 
buscando sempre orientá-los dos riscos e da prevenção;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Limitação da quantidade de pessoas na mesma obra ou local com no máximo 10 pessoas 
ou respeitando o espeço físico;
-Procurar realizar revesamento de pessoas por turno, caso haja necessidade;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento ou residência, com sintomas de 
coronavírus como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente 
máscula e orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do Município 
imediatamente;
§ 9º Aos prestadores de serviços unipessoais, como cabeleireiros, pedicure, manicure,  
salão  de beleza, barbeiros e assemelhados, dentro do alinhamento com o decreto estadual 
de funcionamento desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas no mínimo dois metros umas 
das outras, diminuindo em 50% da capacidade normal;
-Buscar utilizar-se de sistema de agendamento para evitar aglomeração e da limpeza 
do ambiente e instrumentos entre um cliente e outro, dando preferência a materiais 
descartáveis;
-Em caso de atendimento domiciliar, fazer antissepsia das mãos e partes expostas, 
redobrar os cuidados de higiene nos equipamentos a serem utilizados, e recomendar a 
utilização de luvas e mascaras por parte do profissional e de mascaras por parte do cliente;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool 
em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do 
ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 
higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Realizar a higienização corporal das partes de contato com os clientes em geral, como 
mãos, pés, rostos;
-Fazer uso de autoclave para esterilização de materiais e equipamentos utilizados na 
prestação dos serviços de manicure e pedicure;
-Fazer a desinfecção de tesouras e pentes ao término do atendimento de cada cliente;
-Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades), só o fazendo em casos urgentes a domicílio;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, no estabelecimento ou residência, oferecer 
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imediatamente máscula e orientar para que procure a Unidade Básica de Saúde do 
Município imediatamente;
§ 10. Aos prestadores de serviços de industria, confecção, facção, lavanderias industriais, 
produtoras e distribuidoras alimentícias, de laticínios, postos de combustíveis, distribuidoras 
de água e gás e assemelhados dentro do alinhamento com o decreto estadual de 
funcionamento desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas no mínimo 03 (três) metros 
umas das outras;
-Diminuir a quantidade de colaboradores no ambiente de trabalho, com escalonamento, 
adaptação de rotinas de produção ou outros métodos que diminua a intensidade de 
pessoas no mesmo local, proporcionando sempre que possível, um profissional da área 
da saúde para controlar os sintomas e condições clinicas dos colaboradores na entrada 
e durante o horário de serviço, por ser um lugar que naturalmente terá um número de 
pessoas maior, por se dispor de linha de produção; Sugere-se escala com redução da 
carga horaria de 8h para 6h, se possível equipe inicia as 7h e finda as 13h, outra equipe 
inicia as 13:15 e finda as 19:15);
-Respeitar o espaçamento entre pessoas, e em sendo necessário e possível limitando 
aos colaboradores o espaço de uma pessoa a cada 06 metros quadrados dentro do 
estabelecimento;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool 
em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do 
ambiente;
-Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 
higienizados;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Dispor os trabalhadores no ambiente de trabalho de forma a manter a distância mínima de 
03 (três) metros uns dos outros.
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscula e orientar para 
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§ 11. Aos Estabelecimentos prestadores de serviços de hotelaria dentro do alinhamento  
com  o decreto estadual de funcionamento desde que cumpridas as recomendações 
descritas abaixo:
-Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço para higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em 
local sinalizado;
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera;
-Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo manter 
as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel 
ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Realizar a higienização e desinfecção de todos os ambientes diariamente, sendo que 
quartos e apartamentos também após saída de cada hóspede, inclusive promovendo a 
lavagem com esterilização das roupas de cama, tapetes e toalhas, disponibilizando álcool 
gel ou líquido 70% em todos os ambientes;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, oferecer imediatamente máscara e orientar para 
que procure a Unidade Básica de Saúde do Município imediatamente;
§ 12. Sem prejuízo de outras recomendações das Autoridades Sanitárias, os 
estabelecimentos bancários, correios, lotéricas, PAS de bancos, casas financeiras de 
crédito ou débito, representantes e assemelhados poderão funcionar de segunda a sexta 
feira nos horários normais, dentro do alinhamento com o decreto estadual de funcionamento 
desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
-Disponibilizar o horário diferenciado ou o período da manha de segunda a sexta feira, 
todo para atendimento prioritário de pessoas com mais de 60 anos, e portadores de 
comorbidade, pessoas com comprovada doença respiratória, ou as que as agências de 
saúde venham a  definir  como pessoas em grupo de risco;
-Disponibilizar o horário da tarde de segundas a sextas feiras para atendimento ao publico 
geral que não esteja no grupo de pessoas relacionadas no item anterior, porém respeitando 
o atendimento presencial que sejam essenciais;
São atendimentos presenciais e essenciais, pagamento de aposentadorias, benefícios 
assistenciais, outros benefícios que o governo venha a criar para a população nesse 
período de pandemia, e demais serviços que as instituições financeiras venham a julgar 
essenciais;
-Disponibilizar pessoas para organizar e orientar seu público alvo das normas e horários, 
distribuição de álcool gel ou líquido 70% para as pessoas se higienizarem durante o 
aguardo no atendimento, bem como durante o atendimento, e nos casos que requeira 
maior cuidado,  como pessoas que apresentem tosse contínua, que seja fornecido 
mascaram para proteção do ambiente e das demais pessoas;
-Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para 
higienização das mãos ou álcool gel ou líquido 70% para os usuários, em local sinalizado.
-Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera.
-Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo manter 
as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel 
ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente.
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente.
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto demão.
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal.
-Realizar a higienização de todos os ambientes diariamente;
-Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 
60 anos e/ou portadores de comorbidades).
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de corona vírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de 
Saúde  do Município  imediatamente.
§ 13. As Academias e assemelhados poderão funcionar a partir de 13/04/2020, de segunda 
a sexta feira das 06h as 20h desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo :
Reforçar as medidas de higienização e desinfecção de superfície e disponibilização de 
espaço, na entrada do estabelecimento, para higienização das mãos ou álcool gel ou 
líquido 70% para os usuários, em local sinalizado;
-Limitar o número de clientes ao número 4 dentro do estabelecimento no mesmo horário;
-Evitar formação de filas tanto fora como dentro do estabelecimento, com pessoas 
próximas umas das outras em distância inferior a dois metros;
-Manter álcool gel ou líquido 70% próximo a todos aparelhos, orientando a utilização antes 
de cada uso;
-Manter ambientes ventilados com portas e janelas abertas, sendo proibido o uso de ar 
condicionado;
-Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel 
toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
-Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior 
do ambiente;
-Os teclados de máquinas de cartões de crédito ou débito e de computadores, corrimões e 
puxadores de portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente;
-Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão;
-Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o 
contato físico entre elas, preferencialmente adotando porta para entrada sinalizada e porta 
para saída também sinalizada disponibilizando um colaborador para controlar a entrada e 
orientação no lado de fora caso tenha clientes esperando para entrar;
-Não utilizar-se de mão-de mão de obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
-Caso tenha clientes desse grupo de risco, que o estabelecimento organize um atendimento 
isolado dessa pessoa com preferência, atendendo às recomendações sanitárias e a 
legislação vigente;
-Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 
tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade Básica de 
Saúde do Município imediatamente;
Art. 5º Como regramento geral, as empresas comerciais de nosso município deverão:
I- Incentivar as vendas e contato com seus clientes preferencialmente por sistema 
remoto como telefones, whatsapp, redes sociais e assemelhados, evitando ao máximo o 
atendimento presencial;
II- Reforçar a conscientização dos clientes quanto a manutenção da prevenção quanto 
ao riscos da transmissão do Coronavírus, e de buscar o isolamento social sempre que 
possível;
III- Evitar (Não fornecer, exceto se tiver alguém para servir, pensar em uma estratégia, 
recipiente deve ser individualizado, pois é um grande meio de contaminação, solicitar para 
que a pessoa que NECESSITE sair de casa, que leve sua garrafa de água) que em seus 
estabelecimentos comerciais tenham dispostos a clientes e colaboradores o fornecimento 
de itens comuns de difícil controle de higienização, como garrafas de café, água, itens 
de alimento e assemelhados, para evitar aglomeração nesses locais específicos e da 
contaminação através desses utensílios e assemelhados;
IV- Quando o estabelecimento tiver um espaço físico ou fluxo de clientes que necessite, que 
seja disponibilizado um colaborador para controlar a entrada de clientes e colaboradores 
com higienização das mãos obrigatório com álcool gel ou líquido 70%;
Art. 6º O Município deverá utilizar-se do seu Poder de Polícia, inclusive solicitar o auxílio 
das forças policiais, caso haja o descumprimento do disposto nesse Decreto, configurando 
a exposição a risco de contágio por parte do responsável do estabelecimento sem prejuízo 
da imposição de multas e cassação de alvará de funcionamento.
Art. 7º O descumprimento às determinações deste Decreto, bem como às normas 
estabelecidas para o combate ao Coronavirus poderá configurar crime de desobediência 
(artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código 
Penal), sem prejuízo das sanções  administrativas.
Art. 8º Como medidas individuais, recomenda-se:
–Aos pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas 
idosas e pacientes de doenças crônicas evitem circular em ambientes com aglomeração 
de pessoas;
–A limitação de contato e visitas, na medida do possível, nas instituições delonga 
permanência para idosos e congêneres, além de adotar os protocolos de higiene dos 
profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios;
-Que as pessoas com baixa imunidade (asma, pneumonia, tuberculose, HIV, câncer, renais 
crônicos e transplantados) evitem sair de casa;
-Que a população proceda à higienização frequente das mãos, com sabonete líquido, 
papel toalha descartável e álcool gel ou líquido 70%;
-A suspensão de eventos, de qualquer natureza;
–Evitar a ida, em locais de grande circulação de pessoas;
-Manter uma distância mínima de cerca de um a dois metros de distância dos demais.
Art. 9º Ficam proibidos os encontros ou reuniões que envolvam população do grupo de 
risco para a doença causada pelo coronavírus, como pessoas acima de sessenta anos, 
com doenças crônicas,
com problemas respiratórios, gestantes e lactantes.
Art. 10. A adoção de medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada pela iniciativa 
privada em regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde pública, em 
decorrência da infecção humana pelo COVID-19, bem como, poderão ser reavaliadas a  
qualquer  momento,  de acordo com a situação epidemiológica do município.
Art. 11. Os velórios ficarão restritos aos familiares, que deverão envidar esforços para manter 
distância e aglomerações o máximo de tempo possível, devendo as empresas prestadoras  de 
serviços manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar 
álcool em gel ou líquido a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do 
ambiente, sem prejuízo de outras orientações emitidas pela Vigilância Sanitária.
Parágrafo único Caso compareça algum familiar, seja residente no município ou fora, com 
sintomas de Coronavirus, deverá ser comunicado imediatamente às autoridades sanitárias 
do município.
Art. 12. As pessoas físicas e jurídicas sujeitar-se-ão ao cumprimento das medidas previstas 
neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos 
em lei. O seu descumprimento configurará infração sanitária, multa de R$ 1.045,00 a 
ser revertida ao Fundo Municipal ou Estadual de Saúde, sem prejuízo de comunicação 
a outras autoridades competentes como Delegacia de Polícia, Polícia Militar e Ministério 
Público, para que adotem as medidas que entenderem  cabíveis.
Art. 13. Essas medidas poderão sofrer alterações a qualquer tempo tanto para aumentar 
ou diminuir as condicionantes sanitárias ao funcionamento do comercio local, que sejam 
necessárias para o combate a transmissão humana pelo COVID-19 em nosso município;
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seu efeito por tempo 
indeterminado.
Alto Piquiri, Terça-feira, 31 de Março de 2020.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal
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MUNICIPIO DE PéROLA
Estado do Parana 
DECRETO Nº 095/2020.
Constitui Comissão Especial para avaliação de Bens móveis inservíveis do Município de Pérola, para fins de alienação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º. Ficam nomeados para constituir a Comissão Especial para avaliação de bens móveis deste Município de 
Pérola, objetivando a alienação dos mesmos, declarando a inservibilidade dos mesmos, por não atenderem as 
necessidades da municipalidade, os seguintes membros:
LUCIANO LAZARIN - Presidente
 ERONI FRANCISCO - Secretário
JOSÉ CARLOS PESTANA DA CUNHA - Membro
RUBENS GABARRÃO. – Membro
Art. 2º. Determina que a Comissão Especial ora constituída proceda à avaliação dos seguintes bens:
LOTE 01: 01 (um) veículo tipo PAS / ONIBUS, marca M. BENZ / OF 1620, ano de fabricação 1994, modelo 1995, 
chassi 9BM384087RB038869, RENAVAM 634490222, placa AFG 2896, cor prata, 204cv, combustível diesel, no 
estado em que se encontra.
LOTE 02: 01 (um) veículo tipo PAS / ONIBUS, marca M. BENZ / OF 1620, ano de fabricação 1996, modelo 1996, 
chassi 9BM384087TB092602, RENAVAM 00656912472, placa KOE 8609, cor azul, 204cv, combustível diesel, no 
estado em que se encontra.
LOTE 03: 01 (um) veículo tipo PAS / ONIBUS, marca SCANIA / K112 33, ano de fabricação 1986, modelo 1986, chassi 
9BSKC4X2B03454434, RENAVAM 00243077157, placa GVP 3303, cor branca, 305cv, combustível diesel, no estado 
em que se encontra.
LOTE 04: 01 (um) veículo tipo PAS / ONIBUS, marca M. BENZ / O 400 RSL, ano de fabricação 1995, modelo 1995, 
chassi 9BM664188SC082339, RENAVAM 00638334330, placa BWC 6899, cor branca, 354cv, combustível diesel, no 
estado em que se encontra.
LOTE 05: 01 (um) Sucata veículo tipo PAS / ÔNIBUS, MARCOPOLO, ano de fabricação 1997, modelo 1998, cor 
branca, motor Mercedes-Benz / O-400 RSD PL, potência de 354 CV, combustível diesel, ar condicionado em perfeito 
funcionamento, diferencial em bom estado, suspensão em ótimo estado, pneus em bom estado, possui câmbio, 
interior e estofados novos, no estado em que se encontra.
LOTE 06: Instrumentos musicais variados, sendo eles: 02 (duas) unidades de TROMPETE DÓ BEMOL, 01(uma) 
unidade de CLARINETE DÓ, 04 (quatro) unidades de TROMBONE DE VARA, 01(uma) unidade de SAX TENOR SI, 
01(uma) unidade de SAX ALTO MI, 01(uma) unidade de BOMBARDÃO DÓ, 01(uma) unidade de BOMBARDINO DÓ, 
03(três) unidades de SAX HORN DÓ, no estado em se encontram.
LOTE 07: FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO DE PÃO, marca Lieme, modelo turboeletric TE-250, espaço para 10 
assadeiras, 01 porta, no estado em que se encontra.
 Art. 3º. Para realização dos trabalhos a Comissão deverá se reunir quantas vezes forem necessárias para a conclusão 
da avaliação, devendo entregar o Laudo de Avaliação e a Ata de Instalação e Cumprimento das atribuições deste 
decreto concluídos, em no máximo 03 (três) dias úteis, tendo por termo inicial a data da publicação deste ato.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto nº 064 de 17 de março de 
2020.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, aos 08 de abril de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

MUNICIPIO DE PéROLA
Estado do Parana
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 35/2019
Pregão Presencial nº 12/2019
Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLA
Contratada: PEDRO PERISSATO-ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato estabelecido na Cláusula Quinta 
com término previsto para 11 de abril de 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica aditado ao presente contrato o valor de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos 
reais), que serão pagas em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), correspondente 
ao acréscimo da prestação de serviços estabelecido na cláusula segunda.
 CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 07/04/2020

MUNICIPIO DE PéROLA
Estado do Parana
LEI N° 2823, DE 08 DE ABRIL DE 2020.
Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Excesso de Arrecadação para 2020, incluir nos anexos do cronograma de 
desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2020 e no Plano Plurianual de 2018-2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
 Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, 
na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até R$ 
22.288,00 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte 
ordem classificatória:
Órgão...............: 08  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0010.2063 Enfrentamento da Emergência COVID19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494)                                                                                      R$ 22.288,00
TOTAL                                             R$ 22.288,00
   Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior 
se fará através do Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso:
494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                     R$ 22.288,00
TOTAL                                            R$ 22.288,00
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 08 de abril de 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 
N.º 02/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E SOLANGE 
APARECIDA MARTINS 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, 
pessoa jurídica de direito público, com sede nesta Cidade, à Avenida Brasil, 701, 
inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 78.200.110/0001-94, representado 
na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, a seguir 
denominado CONTRATANTE, e do outro lado a Sra. SOLANGE APARECIDA 
MARTINS, brasileira, divorciada, residente e domiciliada na Rua São Paulo, 122, 
Centro, neste município de Douradina, Estado do Paraná, portadora da C.I.R.G-nº-
6.543.917-4/SSP-PR e do CPF-028.618.539-30, de ora em diante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, para fim de 
alteração de prazo de vigência. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO, com base no artigo 1, 
parágrafo 1.2, do Edital n.º 76/2019-Abertura de PSS-Processo Seletivo Simplificado, 
tem por objetivo prorrogar até 30/09/2020 o Contrato de Trabalho por Prazo 
Determinado n.º 02/2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
do Contrato de Trabalho originário. 
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 
03 (três) vias, para um só efeito legal. 
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte. (03/04/2020). 
P/MUNICÍPIO DE DOURADINA 
JOÃO JORGE SOSSAI 
Prefeito Municipal 
SOLANGE APARECIDA MARTINS 
Contratada 
Testemunhas: 
 
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 
N.º 03/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E ELENICE 
PEREIRA DOS SANTOS SILVA 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, 
pessoa jurídica de direito público, com sede nesta Cidade, à Avenida Brasil, 701, 
inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 78.200.110/0001-94, representado 
na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, a seguir 
denominado CONTRATANTE, e do outro lado a Sra. ELENICE PEREIRA DOS 
SANTOS SILVA, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Augusto José da 
Silva, 180, Conjunto Dona Iraídes, neste município de Douradina, Estado do Paraná, 
portadora da C.I.R.G-nº-6.961.340-3/SSP-PR e do CPF-056.261.979-82, de ora em 
diante denominada CONTRATADA, firmam o presente TERMO ADITIVO DE 
CONTRATO, para fim de alteração de prazo de vigência. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO, com base no artigo 1, 
parágrafo 1.2, do Edital n.º 76/2019-Abertura de PSS-Processo Seletivo Simplificado, 
tem por objetivo prorrogar até 30/09/2020 o Contrato de Trabalho por Prazo 
Determinado n.º 03/2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
do Contrato de Trabalho originário. 
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 
03 (três) vias, para um só efeito legal. 
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte. (03/04/2020). 
P/MUNICÍPIO DE DOURADINA 

JOÃO JORGE SOSSAI 
Prefeito Municipal 
ELENICE PEREIRA DOS SANTOS SILVA 
Contratada 
Testemunhas: 
                           
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO 
N.º 04/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DOURADINA E VALDENIR 
APARECIDO DA SILVA 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DOURADINA, 
pessoa jurídica de direito público, com sede nesta Cidade, à Avenida Brasil, 701, 
inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 78.200.110/0001-94, representado 
na forma legal por seu Prefeito Municipal Sr. JOÃO JORGE SOSSAI, a seguir 
denominado CONTRATANTE, e do outro lado o Sr. VALDENIR APARECIDO DA 
SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Augusto José da Silva, 180, 
Conjunto Dona Iraídes, no município de Douradina, Estado do Paraná, portador da 
C.I.R.G-nº-6.829.696-0/SSP-PR e do CPF-995.518.969-04, de ora em diante 
denominado CONTRATADO, firmam o presente TERMO ADITIVO DE CONTRATO, 
para fim de alteração de prazo de vigência. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO, com base no artigo 1, 
parágrafo 1.2, do Edital n.º 76/2019-Abertura de PSS-Processo Seletivo Simplificado, 
tem por objetivo prorrogar até 30/09/2020 o Contrato de Trabalho por Prazo 
Determinado n.º 04/2020. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
do Contrato de Trabalho originário. 
E assim, estando justos e contratados, assinam com as testemunhas o presente, em 
03 (três) vias, para um só efeito legal. 
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos três dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte. (03/04/2020). 
P/MUNICÍPIO DE DOURADINA 
JOÃO JORGE SOSSAI 
Prefeito Municipal 
VALDENIR APARECIDO DA SILVA 
Contratado 
Testemunhas: 
                           
PORTARIA N.º 167 
De 08 de abril de 2020 
CONCEDE FÉRIAS. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais,  
RESOLVE 
Conceder férias ao servidor do Município de Douradina-PR, de acordo com o disposto no art. 91 
da Lei 021, de 06/11/1998-Estatuto dos Servidores, como segue: 
SERVIDOR(A) CARGO ANO BASE PERÍODO DE GOZO 

Ariovaldo Cardoso Firmino  Oficial de Administração 2017/2018 08/04/2020 à 07/05/2020 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos oito dias do mês de abrl do ano de dois 
mil e vinte. (08/04/2020). 
João Jorge Sossai 
Prefeito Municipal 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Estado do Parana

PREFEITURA MUNICIPAL DE EsPERANçA NOvA
Estado do Parana
LEI Nº. 987/2020
SÚMULA: Revoga a Lei Nº 730, de 09 de setembro de 2015, e da outras providências.
A Câmara Municipal De Esperança Nova, Estado Do Paraná, APROVOU, e eu Valdir Hidalgo Martinez, Prefeito 
Municipal Sanciono a Seguinte:
LEI
Art. 1º - Fica REVOGADA a Lei nº 730, de 09 de Setembro de 2015, mantendo se o nome inicial de Residencial 
Esperança Nova II.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos oito dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte.
VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA
Estado do Parana
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 016/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO
O Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, CLAUDENIR GERVASONE, no uso de 
suas atribuições legais e com base no inciso II do Art. 24 da Lei nº. 8.666/93 Autoriza a DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, solicitada pela SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, para 
Contratação de Empresa para fornecimento de  Equipamento Topográfico e prestação de serviços 
de Manutenção de Equipamento que serão utilizados pelos Técnicos Agrícolas da do Município 
para medir desnível de Lotes Rurais para confecção de terraços de Curvas de Nível , no valor de 
R$ 3.255,00 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais). Com a empresa: PRGEO COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº. 13.417.437/0001-77, 
com sede na Rua Marechal Deodoro, 717 – CEP: 80.020-320, na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná
Os recursos para a contração acima citada serão oriundos da Fonte: Secretaria de meio Ambiente 
e Agricultura – Gabinete do Secretario –09.001.206080011.2.064.4490.52 – Equipamento e 
Material Permanente
Secretaria de meio Ambiente e Agricultura – Gabinete do Secretario 
–09.001.206080011.2.064.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica
Altônia, 08 de abril de 2020.
CLAUDENIR GERVASONE
Prefeito Municipal
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE sãO JORgE DO PATROCíNIO
Estado do Parana
PORTARIA Nº. 224/2020, de 08 de abril de 2020
Revoga Portaria nº 208/2020, nos termos da Súmula 473 do STF e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Súmula nº 473 do STF
R E S O L V E:
Art. 1º. REVOGAR os efeitos da Portaria nº 208/2020 datada de 06 de abril de 2020, Publicada no Jornal Umuarama 
Ilustrado na data de 08 de abril de 2020, pela qual concedeu férias em favor da Servidora Pública Sra. EDNA SILVEIRA 
LIMAS, portadora do RG n°. 8.208.587-4 SSP/PR, assim como seus efeitos a partir de 08/04/2020, tornando-a por 
meio da presente, desprovidas de qualquer força ou efeito legal a partir da publicação deste ato.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE PéROLA
Estado do Parana
CONVITE
A Prefeitura Municipal de Pérola têm a honra de convidar as autoridades locais, entidades de classe e a população em 
geral para participar eletronicamente, em razão da pandemia pelo coronavírus-covid-19, da Audiência Pública sobre a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para  o exercício financeiro de 2021, a ser realizada no próximo de 13 de abril de 2020, 
às 15h, transmitida pela página do município de pérola no facebook, plataforma de rede social, no seguinte endereço: 
https://www.facebook.com/municipiodeperola/.
PÉROLA, 08 DE ABRIL DE 2020.
DARLAN SCALCO
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
Estado do Parana
PORTARIA Nº114/2020
DATA – 08/04/20
SUMULA - Concede Férias a funcionários.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Osmir Siani Fulgêncio , por um período de 18 dias, referente ao período aquisitivo 
de 2018/2019, a contar de 06/04/20 a 23/04/20.
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 06/04/2020.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 08 de Abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº113/2020
DATA – 08/04/20
SUMULA - Concede Férias a funcionários.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Aparecida Borba , por um período de 20 dias, referente ao período aquisitivo de 
2017/2018, a contar de 02/04/20 a 21/04/20.
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 02/04/2020.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 08 de Abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
Estado do Parana
PORTARIA Nº112/2020
DATA – 08/04/20
SUMULA - Concede Férias a funcionários.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias a servidora, Ana Paula Pires Martins , por um período de 20 dias, referente ao período 
aquisitivo de 2018/2019, a contar de 31/03/20 a 19/04/20.
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 31/03/2020.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 08 de Abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
 Prefeito Municipal

PORTARIA Nº111/2020
DATA – 08/04/20
SUMULA - Concede Férias a funcionários.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Jose Carlos da Silva , por um período de 30 dias, referente ao período aquisitivo 
de 2018/2019, a contar de 30/03/20 a 28/04/20.
 Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.
Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.
 Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão à 30/03/2020.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 08 de Abril de 2020.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATé
Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 044/2020
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2020
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 DE ABRIL DE 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: GUSTAVO LIMA FABRI 088688799-21
CNPJ: 26.938.924/0001-27
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
DO PARQUE ECOLÓGICO, RECINTO DO RODEIO DE HERCULÂNDIA E DO LOTE RURAL (B-REM-7) -A PARA 
FINS DE PROJETO DE RAMPA DO RIO IVAÍ.
VALOR TOTAL: R$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES. 
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 048/2020
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2020
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 DE ABRIL DE 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: GUILST - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
CNPJ: 26.065.881/0001-12.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA OFERTAR CURSO SOBRE A REDE DE 
ATENDIMENTO E OPERACIONALIDADE DO SIPIA- SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IVATÉ. 
VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES. 
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PORTARIA Nº  78/2020, de 08 de Abril de 2020.

SUMULA: Efetiva servidor após o cumprimento do estágio
probatório e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições
legais,

 
RESOLVE:

I - Efetivar, a partir de 28 de março de 2020, após o cumprimento do estágio probatório, o servidor
abaixo relacionado, conforme segue:

NOME CPF CARGO MATRICULA
CLASSE E

REFERENCIA
ATUAL

CLASSE E
REFERENCIA

APOS
EFETIVAÇÃO

MARCELO
ALVES DA

SILVA
313.538.778-09 COVEIRO 179 GOO-A01 GOO-A04

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e
financeiros a 28 de março de 2020.

Alto Piquiri, Quarta-feira, 08 de Abril de 2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA hELENA
Estado do Parana
DECRETO N° 027/2020
Nomeia Comissão Especial de Fiscalização das normas de enfrentamento ao Novo Coronavirus e dá outras 
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo 
Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia 
do COVID-19;
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável 
pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926, de 21 de março de 2020;
CONSIDERANDO os Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de março de 2020, e o Decreto Federal nº. 10.288, de 22 
de março de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n° 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o artigo 15, incisos XX e XXI, da Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990;
CONSIDERANDO a Portaria n° 356, expedida pelo Ministério da Saúde em 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a situação de emergência declarada pelo Poder Executivo Municipal;
DECRETA:
Art. 1° A Comissão Especial de Fiscalização será composta pelos seguintes servidores municipais:
I – Adriana Dias da Silva, portadora do RG n º 10.836.038-0.
II - Alessandra da Costa, portadora do RG nº 10.605.005-8.
III - Ana Carolline Lima, portadora do RG nº 13.452.980-6
IV - Gabrielli Deyse Ferreira da Silva, portadora do RG nº 54.884.384-3
V - Júlia Neres Lima Xavier, portadora do RG nº 14.266.117-9
VI - Maraiana Bassi Yansen, portadora do RG nº 13.103.564-0.
VII - Patrícia Alves de Moraes, portadora do RG nº 13.581.145-9.
VIII - Vanessa da Silva de Moraes, portadora do RG nº 12.558.206-0.
IX - Vitor Hugo da Silva Moraes, portador do RG nº 12.673.259-7.
X - Raul José Patussi, portador do RG nº 6.479.352-7.
XI - Jucellis Bispo Pereira, portador do RG nº 6.113.635-5.
Art. 2° A Comissão Especial de Fiscalização deverá fiscalizar, orientar e expedir notificação aos munícipes e 
comerciantes que descumprirem as medidas de segurança determinadas nos decretos municipais, necessárias ao 
combate ao COVID-19.
Art. 3º Caberá ao Secretário de Saúde do Município dirigir e organizar os trabalhos realizados pela Comissão Especial 
de Fiscalização, que deverão ocorrer em regime de revezamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Maria Helena – PR, 06 de abril de 2020.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 04/2020
 O Presidente da Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
Regimentais.
 Considerando o feriado da Sexta-Feira Santa, Lei Municipal nº.004 de 24 de janeiro de 1997.
 RESOLVE:
 Art. 1º Declarar ponto facultativo, não havendo assim expediente de trabalho no dia 09/04/2020, 
Quinta-Feira Santa.
 Art. 2º. Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná aos 07 dias do mês de abril de 2020.
LAERCIO GOMES DE ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUz
Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2020
O MUNICÍPIO DE MARILUZ torna público o certame licitatório, na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, com prioridade de contratação para microempresas e 
empresas de pequeno porte locais e/ou sediadas na microrregião geográfica de 
Umuarama cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com os 
preceitos da Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02
DATA DA ABERTURA: 27 de abril de 2020. HORÁRIO: 09:00 horas - OBJETO: 
Contratação de empresa destinada a aquisição parcelada de medicamentos 
constantes da relação da REMUME, conforme especificações contidas no termo 
de referência, e nos elementos instrutores do edital. O presente edital poderá ser 
retirado no Portal Transparência do Município ou na Divisão de Compras, situada 
à Avenida Marília 1920, Centro. Informações pelo fone (44) 3534-8000 com Karina.
Mariluz, 08 de abril de 2020.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Estado do Parana
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO n° 49/2019
CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
76.247.345/0001-06;
CONTRATADA:  EVERTON RAY PEREIRA DA SILVA 06306235973
MODALIDADE: Carta Convite Nº 005/2019
OBJETO: A CONTRATADA se obriga ao fornecimento de PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, ARTES MARCIAIS, GINASTICA, 
MUSICA E COSTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 
DO MUNICIPIO DE TAPEJARA/PR
VALOR : R$-22.200,00 (vinte e dois mil, duzentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir do dia 03/04/2020 até 03/04/2021
FORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
Tapejara/Pr, 03 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA KOIKE
          Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE gUAIRA
Estado do Parana
PORTARIA Nº 138/2020
Data: 08.04.2020
Ementa: concede Licença Especial aos servidores públicos municipais, conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando os memorandos on-line sob os nºs 1.028/2017 e 3.826/2017,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial aos servidores públicos municipais abaixo mencionados, durante três (3) meses, conforme segue:
Nome  RG Nº Períodos aquisitivos Período de gozo
Luiz Carlos Gomes / Lavador/ Lubrificador 3.165.590 - 0 - SSP/PR 2010/2015 06/04/2020 a 05/07/2020
Luiz Carlos Rojas / Auxiliar de serviços gerais 5.600.649- 4 - SSP/PR 2010/2015 23/04/2020 a 22/07/2020
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.           
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de abril de 2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

Exercício:  2020
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Estado do Paraná                CNPJ 95.640.553/0001-15

Decreto  nº 32/2020 de 28/02/2020

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 123.830,32 (cento e vinte e três mil oitocentos 
e trinta reais e trinta e dois centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela 
Lei  Orçamentária nº 758/2019 de 10/12/2019.

Decreta:

Suplementação
04 SECR DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZER
04.001 COORDENAÇÃO GERAL SEC. ESPORTE, CULTURA E LAZER
04.001.12.365.0006.2.106. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

 10.000,00 566 - 3.3.90.30.00.00 33204 MATERIAL DE CONSUMO
 2.000,00 567 - 3.3.90.39.00.00 33204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 

JURÍDICA
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001.28.846.0000.3.070. DESPESAS COM DEVOLUÇÃO/RESTIUIÇÃO DE SALDOS DE 

CONVENIOS E CONGENERES
 28.749,48 575 - 3.3.20.93.00.00 3962 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

 2.065,94 562 - 3.3.30.93.00.00 3980 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
11 SECR DE SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS
11.001 SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS
11.001.15.451.0003.1.211. MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E 

RURAIS E OBRAS COMPLEMENTARES
 28.988,99 564 - 4.4.90.51.00.00 3962 OBRAS E INSTALAÇÕES
 52.025,91 555 - 4.4.90.51.00.00 3983 OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Suplementação:  123.830,32

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o 
Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 
43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:

 Fonte(s):
 3962 PAV. URBANA MIN. CIDADES CONTR. REPAS. 1041151-42-17
 3980 CAMINHÃO PIPA - MAPA/CAIXA
 3983 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS URBANAS - MCIDADES/CAIXA

 33204 APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO INFANTIL Exer. Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE
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Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em  28 de fevereiro de 2020.

TANIA ROBERTA SANTOS STEVANATO
Secretaria de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE

Exercício:  2020
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Estado do Paraná                CNPJ 95.640.553/0001-15

Decreto  nº 45/2020 de 19/03/2020

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 178.424,43 (cento e setenta e oito mil 
quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), destinado ao reforço das 
seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela 
Lei  Orçamentária nº 758/2019 de 10/12/2019.

Decreta:

Suplementação
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001.28.846.0000.3.070. DESPESAS COM DEVOLUÇÃO/RESTIUIÇÃO DE SALDOS DE 

CONVENIOS E CONGENERES
 138,72 578 - 3.3.30.93.00.00 31962 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

11 SECR DE SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS
11.001 SERV. PUBLICOS E RODOVIARIOS
11.001.15.451.0003.1.211. MELHORIAS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E 

RURAIS E OBRAS COMPLEMENTARES
 178.285,71 577 - 4.4.90.51.00.00 31958 OBRAS E INSTALAÇÕES

Total Suplementação:  178.424,43

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o
provável  Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 
43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

 178.285,71Receita: 1.3.2.1.00.11.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

 138,72Receita: 1.3.2.1.00.11.00.000 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

 178.424,43Total da Receita:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em  19 de março de 2020.

TANIA ROBERTA SANTOS STEVANATO
Secretaria de Fazenda
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CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL
PORTARIA n. 001/2020
Dispõe sobre concessão de férias ao Servidor do Poder Legislativo Municipal e, dá outras providências.
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e Lei Orgânica do Município,
 R E S O L V E:
 Art. 1º. Por este ato, tornar público que foi concedido férias, ao servidor do Poder Legislativo Municipal, GUILHERME 
DRUCIAK DE CASTRO, Advogado no período de 13/04/2020 a 28/04/2020.
 Art. 2º. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná,07 de abril de 2020.
LAERCIO GOMES DE ARAUJO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº.002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 060/2020
O Município de Tapejara, Estado do Paraná, através da Divisão de Licitação e Compras, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará realizando no dia 24 de abril de 2020, às 09h00min, licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por objetivo a 
obra da construção do parque urbano será executado no lote n° 5-C-1-A-2, na sede da cidade de Tapejara, 
estado do Paraná, conforme projetos técnicos, planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro e 
memorial descritivo. 
Outrossim comunica às empresas que manifestarem interesse até 24h00min antes do horário estabelecido 
para apresentação das propostas, poderão participar da presente licitação. Comunica ainda que o Edital 
completo esta disponível aos interessados junto à Divisão de Licitação e Compras, na Prefeitura Municipal 
de Tapejara, sito a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442, das 08h00min às 11h30min, e das 
13h30min às 17h00min. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (044) 3677-1222. Tapejara/
PR,  06 de abril de 2020. Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Estado do Parana
TERMO DE REITIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 011/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 065/2020
  O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Art. 6 da Lei 
Municipal nº 2013/2018, autoriza à DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, 
resolve RATIFICAR os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 011/2020, com o locador ANTONIO 
NOVELLO FILHO, portador do CPF/MF nº 349.308.929-53, Locação de Imóvel (Salão Comercial) localizado na Sede 
Rua Pernambuco n° 1096 fundos, para funcionamento da empresa de confecção, LIMA CONFECÇÕES, inscrita no 
CNPJ n° 24.894.890/0001-04, conforme Lei Municipal n° 2.013/2013 de 19 de outubro de 2018, art. 6°, para o período 
de 12 (doze) meses, no Município de Tapejara – Paraná, conforme solicitação de 0RIs acostadas neste processo. 
O valor da contratação é de, R$-1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, totalizando o valor de R$-14.400,00 
(quatorze mil e quatrocentos reais), em todo período locado.
Tapejara, 08 de abril de 2020
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Município de Tapejara

cIUENP - cONSÓRcIO INTERMUNIcIPAL DE URGÊNcIA E 
EMERGÊNcIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192  

NOROESTE DO PARANÁ 
 

  
 

PORTARIA Nº 098/2020 
 
 
 

EXONERAR O SERVIDOR 
EDER EZEQUIEL DE CARVALHO 

 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do 

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal 

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de 

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE: 

 

Art. 1º. EXONERAR a pedido, a partir de 03 de abril de 2020,  o Sr. EDER 

EZEQUIEL DE CARVALHO, portador  da Cédula de Identidade nº 9.083.834-2 SSP PR, inscrito no 

CPF sob nº 056.598.539-60, admitido em 02 de março de 2020, ocupante do emprego público por prazo 

determinado de CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA – 36 horas semanais, pelo regime 

CLT, com lotação na Base Descentralizada de Rondon,  Estado do Paraná, ficando revogada a  Portaria nº 

068/2020 de 29 de fevereiro de 2020. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da 

data de exoneração.  

 

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

Umuarama-PR, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 

cIUENP - cONSÓRcIO INTERMUNIcIPAL DE URGÊNcIA E 
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NOROESTE DO PARANÁ 
 

 
 

PORTARIA Nº 099/2020 
 
 
EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO  

JOSUE CALEBRE SOUZA 
 
 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do 

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal 

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de 

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE: 

 

Art. 1º. EXONERAR por término de contrato, a partir de 07 de Abril de 2020, o 

servidor JOSUE CALEBRE SOUZA, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 13.765.246-3 SSP-PR, 

inscrito no CPF sob n° 106.746.469-75, admitido em 07 de outubro de 2019, ocupante do emprego 

público por prazo determinado de  TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA - 36 horas semanais, 

pelo regime CLT, com lotação na Regional de Campo Mourão, Estado do Paraná,  ficando revogada a 

portaria nº 234/2019 de 03 de outubro de 2019. 

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da 

data da exoneração.  

 

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

Umuarama-PR, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMBRê
Estado do Parana
TERMO ADITIVO Nº001 AO CONTRATO Nº008/2020.
Inexigibilidade nº001/2020
Pelo presente Termo Aditivo os signatários MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 76.247.360/0001-54, sito 
a Avenida Roque Gonzales, 480, nesta cidade de Xambrê, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, WALDEMAR 
DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, agente político, portador do RG 
nº. 1.723.475-7/SESP-PR, e do CPF. Nº.300.696.969-34, residente à Av. México, 
nº85, em Xambrê, Estado do Paraná, Srª. JENIFFER MILLY DA SILVA GETASSI, 
inscrita no CPF sob nº 103.921.779-60, RG nº13.596.400-0 SESP/PR residente e 
domiciliado na Rua Ametista, 767 centro, na cidade de Xambrê – PR, CEP- 87535-
000, resolvem, de comum acordo, aditar o Contrato nº008/2020, celebrado em 04 de 
fevereiro de 2020,  nos seguintes termos na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O presente termo aditivo tem por objeto SUSPENDER a execução do Contrato de 
Prestação de Serviços nº008/2020 por 60 (sessenta) dias, motivada por necessidade 
e interesse da Administração, ficando os serviços e os consequentes pagamentos 
suspensos até o dia 06/06/2020, a suspensão do contrato em nada altera os valores 
contratados, os quais permanecem inalterados.
CLÁUSULA SEGUNDA:
CLAUSULA TERCEIRA: A motivação em manter a presente suspensão é 
por razões de interesse público, por necessidade e interesses da Administração. 
Considerando: 1) a epidemia do Coronavírus ou Covid-19; 2)o impacto da doença na 
atividade econômica e na receita municipal; 3) a acentuada queda da arrecadação 
dos tributos próprios e das transferências do Estado do Paraná e da União Federal; 
4)a interrupção ou redução da oferta de serviços públicos não essenciais, inclusive o 
fechamento de escolas municipais; 5) o risco da insuficiência de recursos financeiros 
para o atendimento das ações e serviços de saúde necessários à prevenção e 
combate da epidemia; 6) o risco de insuficiência de recursos financeiros para o 
cumprimento das obrigações decorrentes da folha de pessoal; 7) a imprevisibilidade 
quanto à duração da epidemia, conforme decreto municipal n.º 017/2020, de 02 
de abril de 2020, que estabelecem uma série de medidas e restrições para o 
enfrentamento da contaminação humana pelo COVID-19 em nosso município, o que 
justifica assim a suspensão do presente contrato.
Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do 
contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, aos 06 de abril 
de 2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
JENIFFER MILLY DA SILVA GETASSI
Contratado
Testemunhas:
1.__________________________                                   2. ________________________
   Nereide Maria Seleti Ribeiro                     Edevaldo Delai
   CPF 608.444.699-04                                                         CPF 526.852.849-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE xAMBRê
Estado do Parana
TERMO ADITIVO Nº001 AO CONTRATO Nº105/2019.
Inexigibilidade nº014/2019
Pelo presente Termo Aditivo os signatários MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 76.247.360/0001-54, sito 
a Avenida Roque Gonzales, 480, nesta cidade de Xambrê, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, WALDEMAR DOS 
SANTOS RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, agente político, portador do RG nº. 
1.723.475-7/SESP-PR, e do CPF. Nº.300.696.969-34, residente à Av. México, nº85, 
em Xambrê, Estado do Paraná, Srª AMANDA SILVERIO DE LIMA, pessoa física, 
brasileira, solteira, Psicóloga, inscrita no CRP sob Nº08/28484 e no CPF sob nº 
082.700.459-18, RG. nº12.364.658-4/SESP/PR e inscrita no  residente e domiciliado 
na  Rua das Orquídeas,  nº1001, Bairro Parque Laranjeiras, na cidade de Umuarama 
– Pr CEP- 82507-110, resolvem, de comum acordo, aditar o Contrato nº105/2019, 
celebrado em 19 de agosto de 2019,  nos seguintes termos na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O presente termo aditivo tem por objeto SUSPENDER a execução do Contrato  de 
Prestação de Serviços nº105/2019 por 60 (sessenta) dias, motivada por necessidade 
e interesse da Administração, ficando os serviços e os consequentes pagamentos 
suspensos até o dia 03/06/2020, a suspensão do contrato em nada altera os valores 
contratados, os quais permanecem inalterados.
CLÁUSULA SEGUNDA:
CLAUSULA TERCEIRA:A motivação em manter a presente suspensão é por razões 
de interesse público, por necessidade e interesses da Administração. Considerando: 
1) a epidemia do Coronavírus ou Covid-19; 2)o impacto da doença na atividade 
econômica e na receita municipal; 3) a acentuada queda da arrecadação dos tributos 
próprios e das transferências do Estado do Paraná e da União Federal; 4)a interrupção 
ou redução da oferta de serviços públicos não essenciais, inclusive o fechamento 
de escolas municipais; 5) o risco da insuficiência de recursos financeiros para o 
atendimento das ações e serviços de saúde necessários à prevenção e combate 
da epidemia; 6) o risco de insuficiência de recursos financeiros para o cumprimento 
das obrigações decorrentes da folha de pessoal; 7) a imprevisibilidade quanto à 
duração da epidemia, conforme decreto municipal n.º 017/2020, de 02 de abril de 
2020, que estabelecem uma série de medidas e restrições para o enfrentamento da 
contaminação humana pelo COVID-19 em nosso município, o que justifica assim a 
suspensão do presente contrato.
Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do 
contrato original que não colidirem com as constantes do presente aditamento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, aos 03 de abril de 
2020.
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
Prefeito Municipal
AMANDA SILVERIO DE LIMA
Contratada
Testemunhas:
1.__________________________                                   2. ________________________
   Nereide Maria Seleti Ribeiro                   Edevaldo Delai
   CPF 608.444.699-04  CPF 526.852.849-15

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Estado do Parana
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO 
PARANÁ.
ROGÉRIO FRANCISCHINI, Presidente do Legislativo Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, em conformidade 
com a Lei Vigente, Art. 95 da Resolução nº 002/92 de 25/08/92 e Art. 16, Inciso 3 da Lei Orgânica do Município de 
Tapejara, de 05/04/90, CONVOCA Vossas Senhorias para participarem da Sessão  Extraordinária a ser realizada no 
dia 13 de abril  de 2020,  às  9. 00 (nove horas), na Sala das Sessões da Câmara Municipal local, para legislarem 
sobre a seguinte  matéria na Ordem do Dia:
- PROJETO DE LEI Nº 023/2020  - Súmula: Dispõe sobre  criação da Tarifa Social Emergencial de água e esgoto pra 
os usuários do SAMAE em razão do enfrentamento ao COVID-19.
Certo de contar com a nobre atenção de Vossas Senhorias, antecipo agradecimentos.
Tapejara, em 08  de  abril  de 2020.
ROGÉRIO FRANCISCHINI
Presidente

cientes:
Clarindo Floriano    
Felipe Emanuel Paio de Lima   
Hélio Alves do Nascimento    
Joel Feliciano da Silva     
Marcelo Rodrigues     
Maria Aparecida Caldeira Nunes   
Marisa Issa Rizk    
Norival Ferreira Perceguini    

 
Rua Santa Catarina, nº 409, centro, Tuneiras do Oeste – Paraná Telefones: (44) 3653 -1301 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ Nº 76.247.329/0001-13 
 

 
 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 12/2020  
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

 
 
TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste – Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e servindo-se das faculdades, com o apoio da Comissão Organizadora e Avaliadora 
do PSS/2019, PUBLICA a lista de Convocação dos candidatos aprovados no PSS/2019 para o cargo 
de Professor para fins de contratação.  
 
1. DOS DOCUMENTOS 

 
1.1. Os candidatos constantes da lista abaixo, deverão comparecer junto ao setor de Recursos 

Humanos até o dia 13/04/2020, do período das 07:30h as 12:00h e 13:30 as 17:00h, devendo 
estar munidos dos documentos constantes da relação do item 1.11 do edital, conforme 
também consta no sistema do PSS/2019 no site do Município de Tuneiras do Oeste-PR.  
 

1.2. Portanto, convoca os seguintes candidatos para contratação de Farmacêuticos: 
 

 

Ordem 
Classificação 

CANDIDATO 

1º ARIANA DOS ANJOS MENEZES DO NASCIMENTO 

2º AMAURI CESAR MACHADO NAVARRO 

 

Publique-se. 

 

Tuneiras do Oeste-PR, 08 de Abril de 2020 

 

TAKETOSHI SAKURADA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Comissão Avaliadora e Organizadora 
 

 

cIUENP - cONSÓRcIO INTERMUNIcIPAL DE URGÊNcIA E 
EMERGÊNcIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192  

 

PORTARIA Nº 100/2020 
 
 

Prorroga o prazo do contrato temporário de ROSANGELA 
PIRES VIEIRA NOVAIS DA SILVA, contratada através do 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, regido pelo 
Edital n° 001/2019 – CIUENP. 
 

 
 
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná 

CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, 

de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de 

Intenções e Estatuto,  

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Prorrogar até o dia 08 de outubro de 2020 o prazo do contrato temporário da Sra. 

ROSANGELA PIRES VIEIRA NOVAIS DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade R.G. 

sob nº 6.897.823-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob n° 018.277.369-84, contratada através do 

Processo Seletivo Simplificado nº 01/2019, regido pelo Edital nº 001/2019, para ocupar o cargo de 

Técnico de Enfermagem Socorrista - 36 horas semanais, conforme subitem 1.6 do Regulamento 

Especial, a contar de 09 de abril de 2020.  

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

Umuarama-PR, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

ALMIR DE ALMEIDA 

PRESIDENTE DO CIUENP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ Nº 76.247.329/0001-13 
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO Nº 11/2020 
ORDEM DEFINITIVA DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 

TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito do Município de Tuneiras do Oeste – Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e servindo-se das faculdades, com o apoio da Comissão Organizadora e 
Avaliadora do PSS/2019, findado o prazo recursal, PUBLICA a ordem de classificação 
DEFINITIVA dos candidatos classificados após o prazo de recursos, bem como lista de 
classificação definitiva entre os candidatos convocados. 

 
1. DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1. Conforme dispõe o item 1.5 do Edital de Abertura, a participação dos candidatos 

neste Processo Seletivo Simplificado não implica obrigatoriedade de sua 
contratação. A inclusão do Cadastro de Reserva gera ao candidato apenas a 
expectativa de convocação e contratação, ficando reservado à Prefeitura Municipal 
de Tuneiras do Oeste o direito de proceder as contratações em número quem atenda 
ao interesse e às necessidades do serviço, obedecendo, rigorosamente, a ordem de 
classificação, dentro do prazo de validade, conforme item 13.3 do Edital de Abertura 
do PSS/2019. 

 
1.2. Os candidatos classificados deverão ficar atentos às publicações da Comissão 

Organizadora do PSS/2019, visto que o candidato que não comparecer no prazo 
estipulado para apresentação será, automaticamente, excluído do certame, dando 
lugar ao próximo colocado segundo a ordem de classificação. 

 
2. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
2.1. Conforme item 6.2.1 do Edital de Abertura do PSS/2019, havendo igualdade de 

pontuação, o desempate entre os candidatos será feito conforme disposto abaixo: 
 

a) Maior Idade; 
b) Maior Nota no Tempo de Serviço; 
c) Maior Aperfeiçoamento Profissional; 
d) Maior número de filhos. 

 
3. DA CLASSIFICAÇÃO 

 
3.1. A ordem de classificação dos candidatos abaixo relacionados corresponde somente 

aos candidatos considerados CLASSIFICADOS na fase de análise de títulos.  
 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ Nº 76.247.329/0001-13 
 

 
Rua Santa Catarina, nº 409, centro, Tuneiras do Oeste – Paraná Telefones: (44) 3653 -1301 

 

 

 
 

CARGO: FARMACÊUTICO(A) 

 
Publique-se. 

 
Tuneiras do Oeste – PR, 08 de Abril de 2020. 

 
 

TAKETOSHI SAKURADA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Comissão Avaliadora e Organizadora 
 
 

Ordem 
Classificação 

Inscrição                        Candidato Data de 
Nascimento 

Pontuação 

1º 1324 ARIANA DOS ANJOS MENEZES DO 
NASCIMENTO 

30/03/1971 79 

2º 1963 AMAURI CESAR MACHADO NAVARRO 02/02/1962 58 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA 
CNPJ. 72.540.545/0001-00 

 
AV. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 611 – FONE (44) 3677-1366 

 
C E P  8 7 4 3 0 - 0 0 0    -    T A P E J A R A   -   P A R A N Á 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
Edital n.º 003/2020 

 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria N.º 
006/2020, RESOLVE, 
 
 

TORNAR PÚBLICA 
 
 

1º - A relação nominal dos candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição no Concurso Público nº 01/2020, 
nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital de Abertura nº 01/2020. 
 
2º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição DEFERIDAS terão suas inscrições 
automaticamente homologadas. 
 

SOLICITAÇÕES DEFERIDAS: 
INSC. CARGO NOME RG 

124504 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CILSO PINA JUNIOR 107792872 
124573 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRISLAINE DA SILVA MOTTA 129252898 
124542 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GISELE DE SOUSA ROSALIN DE OLIVEIRA 296902457 
124441 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERGIANI PAULA FELIX DE SOUZA 101714772 
124646 AUXILIAR ADMINISTRATIVO THIAGO APARECIDO GREGORIO DE SA 103891655 
124547 CONTADOR ALMIR DOS SANTOS 102845200 
124586 CONTADOR ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA 102220218 
124505 CONTADOR DAIANE FERNANDA PINA 107792830 
124885 CONTADOR EDER BORGES DOS SANTOS 90974068 
124735 CONTADOR LUCAS DA SILVA FIRME 107766871 
124743 CONTADOR SIRLAINE FERREIRA FREDERICO BLASQUES 10.100.704-9 
124859 CONTADOR VALDICÉIA DA SILVA FUKUOKA 86928035 

 
3º - Os candidatos que tiveram suas solicitações de isenção da taxa de inscrição INDEFERIDAS poderão pagar o boleto 
bancários correspondente a sua taxa de inscrição até o dia 24 de abril de 2020. 
 

SOLICITAÇÕES INDEFERIDAS: DESACORDO COM O ITEM 6 E SUBITENS DO EDITAL DE ABERTURA 
INSC. CARGO NOME RG SOL. 

124684 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAIANE APARECIDA MAGALHÃES GRAMA DE SOUZA 149145672 INDEFERIDA 
124532 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JULIANA DE FÁTIMA MENDES 123008987 INDEFERIDA 
124747 AUXILIAR ADMINISTRATIVO LILLIAN APARECIDA BONJARDIM INÁCIO 100023989 INDEFERIDA 
124486 AUXILIAR ADMINISTRATIVO LUCAS ROBERTO FAXINA 129204478 INDEFERIDA 
124538 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MARIVALDO JOSÉ DO NASCIMENTO 141164007 INDEFERIDA 
124781 AUXILIAR ADMINISTRATIVO RENATA RIBEIRO PERRUD 129407204 INDEFERIDA 
124776 AUXILIAR ADMINISTRATIVO RODRIGO RIBEIRO PERRUD 129407107 INDEFERIDA 
124854 ZELADOR PEDRO OZEIAS CARDOZO LOPES 1719691 INDEFERIDA 
124576 ZELADOR THAISA SPADREZANI LEITE 104874215 INDEFERIDA 

 
4º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Tapejara/PR, 07 de abril de 2020. 
 
 

ROGERIO FRANCISCHINI  
Presidente da Câmara Municipal de Tapejara– PR 

 
 

MARIA CHRISTINA GREGO  
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
DECRETO Nº 085/2020
Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.416 de 16 de 
dezembro de 2019;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Fundo 
de Previdência Municipal de Umuarama, aprovado pela Lei Municipal n° 4.416, de 
16 de dezembro de 2019, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para atender à 
programação constante do Anexo I.
Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo 
anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme 
Anexo II deste Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 7 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 085 DE 07/04/2020
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO: 90. -FUNDO DE PREVID. DOS SERV.M.DE UMUARAMA
UNIDADE:  90.001. - FUNDO DE PREVID. DOS SERV.M.DE UMUARAMA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL 
NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
09.122.0030.2104 Atividades Administrativas do Fundo de Previdência 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1  R$      12.000,00
TOTAL GERAL  R$      12.000,00
 TOTAL GERAL                                12.000,00
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 085 DE 07/04/2020
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA
ÓRGÃO: 90. -FUNDO DE PREVID. DOS SERV.M.DE UMUARAMA
UNIDADE:  90.001. - FUNDO DE PREVID. DOS SERV.M.DE UMUARAMA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL 
NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
09.122.0030.2104 Atividades Administrativas do Fundo de Previdência 
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
1  R$      12.000,00
TOTAL GERAL  R$      12.000,00
 TOTAL GERAL                                12.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 26/2020
DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 010/2019
Objeto do Edital nº 36/2020 de 31 de março de 2020 – 21ª Chamada
EDUCADOR SOCIAL - 40 HORAS SEMANAIS
Item Class. Nome Lotação Admissão CTPS Salário
1 4º Geziane Cristina Pereira dos Santos Secretaria Municipal de Assistência Social 09/04/2020 5922679/0060-PR R$ 1.251,72
2 9º Maicon Andre Jardim Vieira Secretaria Municipal de Assistência Social 09/04/2020 5253731/0040-PR R$ 1.251,72
PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 08 de abril de 2020.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
GILVAN LUZ DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAísO
Estado do Parana
DECRETO Nº 2207/2020
DATA: 08/04/2020
SÚMULA: Decreta Ponto Facultativo no Município.
O Prefeito do Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º). Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições Públicas Municipais no dia 09 de Abril a partir das 12h00min, 
em função das comemorações de Páscoa, retornando as atividades normais no dia 13 de Abril de 2020.
Art. 2º. A medida, todavia, não abrangerá serviços que, por sua natureza, não admitem paralisação. 
Parágrafo Primeiro: Os órgãos que prestam serviços essenciais e/ou emergenciais deverão escalar os servidores de acordo 
com as exigências, a fim de que não ocorra interrupção, nem seja comprometida a qualidade dos serviços, ficando a critério 
dos titulares dos respectivos órgãos, instituírem plantões ou não, nos casos que julgarem necessários.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de Abril de 2020.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE gAúChA
Estado do Parana
DECRETO N.º  076/2020
Dispõe  sobre  a  instituição  de  Ponto  Facultativo  e, dá outras  providências.
Eu,  ALEXANDRE LUCENA, Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha Estado do Paraná, em exercício,  no uso de minhas 
atribuições legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município,
Considerando os tradicionais festejos da Semana Santa e da Páscoa,  culminando com feriado nacional,
Determino:
Art. 1º - Fica instituído PONTO FACULTATIVO, no dia 09 de Abril , quinta feira, do corrente,  em todas as repartições 
públicas municipais.
Parágrafo Único - Os servidores devem retomar as atividades normalmente no dia 13 de Abril de 2020.
Art. 2º - Fica mantido o atendimento normal aos serviços essenciais, pela própria natureza dos mesmos.
Art. 3º - O presente instrumento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, aos Oito  Dias do Mês de Abril, do Ano de 
Dois Mil e Vinte.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
Estado do Parana
DECRETO Nº 049/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 71, VI e XXIV da Lei Orgânica nº 001, de 05 de abril de 1990, 
do Município de Tapejara/PR,
DECRETA:
Art. 1º - Altera a redação do §1º do artigo 2º do Decreto Municipal 37 de 29 de março 
de 2020, com a seguinte redação:
“§1.º - Não será restabelecida as atividades das instituições de Ensino, que deverão 
permanecer com suas atividades suspensas, na forma regulamentada, como 
medida de isolamento em ambiente de alto índice de aglomeração.”
Art. 2º Altera a redação do §3º do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março 
de 2020, com a seguinte redação:
§ 3.º Os Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina 
mecânica em geral, consertos de eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, 
borracharias, bicicletarias, serralherias e assemelhados poderão prestar 
seus serviços de segunda a sexta feira nos horários normais, bem como em 
finais de semana e feriados para atender emergências que forem solicitados, 
conforme determinação junto à Associação Comercial, desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
[...]
Art. 3º Altera a redação do §4º e 5§ do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de 
março de 2020, com a seguinte redação:
 “§ 4.º Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de 
alimentos prontos como pizzarias, pesqueiros, lanchonetes, bares, fast food, lojas 
de conveniência, e assemelhados poderão funcionar de segunda a sábado das 
08:00 às 22:00 horas, exceto domingos e feriados, conforme determinação junto à 
Associação Comercial, desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:
[...]
“§ 5.º Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de 
alimentos prontos do tipo restaurantes e fast food por trailer poderão funcionar todos 
os dias até às 22:00 horas, conforme determinação junto à Associação Comercial, 
desde que cumpridas as recomendações descritas abaixo:”.
[...]
Art. 4º - Revoga o §7º do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, 
em razão de duplicidade com o §3º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 
2020.
Art. 5º - Altera a redação do §9º do artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março 
de 2020, com a seguinte redação:
§ 9.º Aos prestadores de serviços unipessoais, como cabeleireiros, pedicure, 
manicure, salão de beleza, barbeiros e assemelhados poderão prestar seus serviços 
no local do estabelecimento de segunda a sexta feira nos horários normais e aos 
sábados até as 19:00 horas,  com agenda programa,  exceto domingos e feriados, 
conforme determinação junto à Associação Comercial, desde que cumpridas as 
recomendações descritas abaixo:
[...]
Art. 6º - Acresce o §14º ao artigo 4º do Decreto Municipal 37 de 29 de março de 
2020, com a seguinte redação:
“§14º. – As atividades esportivas em academias ou na modalidade “personal 
trainer” poderão ser realizadas de forma individual, sem contatos físicos, com 
o distanciamento mínimo de dois metros e desde que, para o primeiro caso, em 
número máximo de 12 (doze) alunos, atendida, ainda, as seguintes recomendações:
a) Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço 
para higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado;
b) Manter distância entre os usuários, evitando filas e proximidade dos presentes, 
com afastamento mínimo de dois metros uns dos outros, devendo manter as 
superfícies do ambiente limpas e esterilizadas;
c) disponibilizar álcool em gel 70% para uso dos presentes, tanto na entrada como 
no interior do ambiente;
d) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los 
limpos e higienizados;
e) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e 
papel toalha em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal;
f) Evitar contatos corporais entre os participantes, como abraço, beijo, aperto de 
mão;
g) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a 
evitar o contato físico entre elas, adotando sinalização para porta de entrada e saída;
h) Deverá ser evitada a participação de pessoas do grupo de risco do coronavírus 
(maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);
i) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus 
como tosse, coriza, dor de garganta e/ou febre, orientar para que procure a Unidade 
Básica de Saúde do Município imediatamente, evitando a participação no culto;
j) O número máximo de 12 alunos/usuários será verificado, por hora, nos horários 
normais de funcionamento”.
Art. 7º - Acresce o Art. 12-A ao Decreto Municipal 37 de 29 de março de 2020, com 
a seguinte redação:
“Art. 12-A - Todo indivíduo, nos limites do Município de Tapejara, deverá se sujeitar 
ao Toque de Recolher, o qual consiste na proibição de livre circulação, nos períodos 
entre 22:30 (vinte duas e trinta) horas até as 5 (cinco) horas do dia seguinte, durante 
todos os dias da semana.
Parágrafo único. A restrição do caput deste artigo não se aplica:
I - aos trabalhadores do comércio e prestação de serviços ligados à saúde 
emergencial, como hospitais, farmácias e respectivos entregadores;
II - aos que necessitem sair de seu domicílio em busca de atendimento emergencial 
de saúde ou aquisição de item de saúde emergencial;
III - ao servidor público e prestador de serviço público essencial e emergencial ou 
que não pode ser desenvolvido em outro horário, bem como em qualquer outro caso 
de necessidade pública;
IV - aos empregados e autônomos que necessitem se locomover para outro 
Município ou lugares distantes, e que, em razão de seu trabalho não possa ser 
realizado em outro período;
V - aos agentes de segurança pública;
VI – Servidores da Secretaria de Saúde, em razão de suas funções.
§2º - O descumprimento do art. 12-A caput, ensejará a aplicação das sanções 
previstas na Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020 do Governo 
Federal e nas sanções administrativas previstas na Lei Complementar Municipal 06 
de 22 de abril de 2008.”
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara/PR, 07 de abril de 2020.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
ATIVIDADESHORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Estabelecimentos comerciais cujas atividades sejam a comercialização de artigos 
de vestuário, calçados, utensílios, papelaria, móveis, eletroeletrônicos, autopeças, 
tintas, comércio de material de construção, comércio de materiais elétricos, comércio 
de produtos agropecuários e veterinários, pet shops e assemelhados
Segunda a sexta feira nos horários normais e aos sábados até as 12:00 horas
Estabelecimentos comerciais supermercados, açougues, mercearias, minimercados, 
panificadoras, sorveterias e assemelhadosSegunda a sexta-feira nos horários 
normais e aos sábados até as 19:00 horas, exceto domingos e feriados
Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica em 
geral, consertos de eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, 
bicicletarias, serralherias e assemelhadosSegunda a sexta feira nos horários 
normais, bem como em finais de semana e feriados para atender emergências que 
forem solicitados
Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos 
prontos como pizzarias, pesqueiros, lanchonetes, bares, fast food, lojas de 
conveniênciaSegunda a sábado das 08:00 às 22:00 horas, exceto domingos e 
feriados
Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos 
prontos do tipo restaurantes e fast food por trailerTodos os dias até às 22:00 horas
Prestadores de serviços unipessoais, profissionais liberais, escritórios contábeis, de 
assessoria, engenharia, transporte, clínicas odontológicas, fisioterapias, laboratórios 
e assemelhados poderão prestar seus serviços no local do estabelecimentoSegunda 
a sexta feira nos horários normais e aos sábados até as 12:00 horas, exceto 
domingos e feriados
Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica em 
geral, consertos de eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, 
bicicletarias, serralherias e assemelhadosSegunda a sexta feira nos horários 
normais, bem como em finais de semana e feriados para atender emergências que 
forem solicitados
Prestadores de serviços unipessoais, pedreiros, pintores, jardineiros, gesseiros, 
instaladores em geral, eletricistas, serralheiros, calheiros e assemelhadosSegunda 
a sexta feira nos horários normais, bem como em finais de semana e feriados para 
atender emergências que forem solicitados
Prestadores de serviços unipessoais, como cabeleireiros, pedicure, manicure, salão 
de beleza, barbeiros e assemelhadosSegunda a sexta feira nos horários normais 
e aos sábados até as 19:00 horas,  com agenda programa,  exceto domingos e 
feriados
Serviços de indústria, confecção, facção, lavanderias industriais, produtoras e 
distribuidoras alimentícias e de laticínios e assemelhadosHorários normais de 
funcionamento
Estabelecimentos prestadores de serviços de hotelariaHorários normais de 
funcionamento
Estabelecimentos bancários, correios, lotéricas, PAS de bancos, casas financeiras 
de crédito, representantes e assemelhados
Segunda a sexta feira nos horários normais, observado:
a) horário diferenciado ou o período da manhã de segunda a sexta feira, todo 
para atendimento prioritário de pessoas com mais de 60 anos, e portadores de 
comorbidade, pessoas com comprovada doença respiratória, ou as que as agências 
de saúde venham a definir como pessoas em grupo de risco;
b) horário da tarde de segundas às sextas-feiras para atendimento ao público 
geral que não esteja no grupo de pessoas relacionadas no item anterior, porém 
respeitando o atendimento presencial que sejam essenciais
As igrejas e outras Instituições religiosas poderão realizar cultos, desde que seus 
templos funcionem com 30% de sua capacidadeDuração dos cultos será de, no 
máximo, 60 (sessenta) minutos
Atividades esportivas em academias ou na modalidade “personal trainer” poderão 
ser realizadas de forma individual, sem contatos físicos, com o distanciamento 
mínimo de dois metros e desde que, para o primeiro caso, em número máximo de 
12 (doze) alunos
Horário normal de funcionamento

ANEXO II
TOQUE DE RECOLHERHORÁRIOEXCEÇÕES
Todo indivíduo, nos limites do Município de Tapejara, deverá se sujeitar ao Toque de 
Recolher, o qual consiste na proibição de livre circulação22:30 (vinte duas e trinta) 
horas até as 5 (cinco) horas do dia seguinte, durante todos os dias da semana.
Trabalhadores do comércio e prestação de serviços ligados à saúde emergencial, 
como hospitais, farmácias e respectivos entregadores;
Pessoas que necessitem sair de seu domicílio em busca de atendimento emergencial 
de saúde ou aquisição de item de saúde emergencial;
Servidor público e prestador de serviço público essencial e emergencial ou que 
não pode ser desenvolvido em outro horário, bem como em qualquer outro caso de 
necessidade pública
Funcionários privados que necessitem se locomover para outro Município ou lugares 
distantes que em razão de seu trabalho não possa ser realizado em outro período
Agentes de segurança pública
Servidores da Saúde Pública

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PORTARIA Nº  79/2020, de 08 de Abril de 2020.

SÚMULA: Concede férias regulamentar de 30 dia a
servidora e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições
legais.

 
RESOLVE:

I - Concede férias regulamentar a servidora que abaixo discrimina, como segue:

NOME PERÍODO DATA
GISELE FRANCINE DA SILVA 2018/2019 13/04/2020 A 12/05/2020

II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Alto Piquiri, Quarta-feira, 08 de Abril de 2020.

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
Estado do Parana
PORTARIA Nº 168
 DE 08 DE ABRIL DE 2020
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 
de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas 
de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 01 (uma) diária de viagem, no valor de R$- 200,00 (duzentos reais), ao Servidor Municipal 
MARCIO HENRIQUE MORICO, matrícula n° 1707, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da 
Divisão da UBS Jardim do Ivaí, no seguinte dia, local e finalidade:
Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo
09/04/2020 05:00/17:00hrs Cascavel-Paraná
    Conduzir pacientes para tratamento de saúde.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local 
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 08 de Abril de 2020.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EsPERANçA NOvA
Estado do Parana
LEI Nº. 986/2020
SÚMULA: Dispõem do Prolongamento da Rua João Pereira Bicudo Filho, do 
Conjunto Habitacional 28 de maio, mudando a Rua projetada “B” do Residencial 
Esperança Nova II para João Pereira Bicudo Filho até a Rua José Tanjoni do 
perímetro urbano do Município de Esperança Nova, na forma mencionada, e dá 
outras providências.
A Câmara Municipal De Esperança Nova, Estado Do Paraná, APROVOU, e eu Valdir 
Hidalgo Martinez, Prefeito Municipal Sanciono a Seguinte:
LEI
Art. 1º – Fica atribuído o Prolongamento da Rua João Pereira Bicudo Filho no trecho 
de 98,17 metros em continuação até Rua José Tanjoni com área total de 1.178,04 
m² localizada no Município de Esperança Nova.
Art. 2º. – Fica o mencionado trecho com 98,17 metros de comprimento, Prolongamento 
da Rua João Pereira Bicudo Filho com área total de 1.178,04 m² localizada no 
Município de Esperança Nova. Com as seguintes limitações e confrontações: “Ao 
nordeste, com a Quadra nº 10, medindo 12,00 metros; Ao Sudoeste, com quadra nº 
04, medindo 12,00 metros; Ao Noroeste com o prolongamento da Rua João Pereira 
Bicudo Filho, medindo 98,17 metros; Ao Sudeste com o prolongamento da Rua João 
Pereira Bicudo Filho, medindo 98,17 metros”.
(todos os rumos referem-se ao norte verdadeiro).
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos oito dias 
do mês de abril de dois mil e vinte.
Valdir Hidalgo Martinez                                                                                                                                                                                     
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCIsCO ALvEs
Estado do Parana
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO n.º 054/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020
DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:  23 DE ABRIL DE 2020.
HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:45 HORAS -  LOCAL: Prefeitura 
Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.
HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de 
Francisco Alves - sala de Licitações.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto Registro de Preços visando a futura 
e eventual a aquisição de leite, fórmulas infantis e suplementos alimentares, para 
entrega parcelada, destinados a suprir as necessidades nutricionais de crianças, 
adultos e idosos com carências nutricionais ou portadores de alergias alimentares 
ou doenças crônicas não transmissíveis  e fraldas geriátricas, destinadas ao 
atendimento de pessoas acamadas de acordo com a necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Francisco Alves, Paraná, conforme memorial 
descritivo constante no anexo I do referido Edital.
 FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a 
solicitação da secretaria ou departamento competente.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais 
determinações contidas no edital.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital 
poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min 
as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge 
Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail 
pmfalicitacao@gmail.com, ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.
pr.gov.br.  A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação.
Francisco Alves – Pr. 08 de Abril de 2020.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Pregoeiro
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 024/2020.
O Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, ALÍRIO JOSÉ MISTURA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei celebra o PRIMEIRO termo 
aditivo do contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES e a 
empresa A. A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - EPP.
 Por este instrumento de contrato de um lado o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, 
ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
77.356.665/0001-67 na pessoa de seu Prefeito Municipal ALÍRIO JOSÉ MISTURA, 
denominado CONTRATANTE e a empresa A. A. CAVALARI INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 04.177.282/0001-58, com sede 
situada à Rua Camaquã, nº 1863, Quadra 25, Lote 02, Zona VII, CEP: 87503-440 na 
cidade de Umuarama, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Procurador 
o Sr. ANDERSON FERNANDO CAVALARI, brasileiro, casado, portador do CPF/
MF Nº 043.969.299-78 e do RG. 8.851.568-4 SSP/PR, residente e domiciliado na 
cidade de Umuarama, Estado do Paraná, denominada CONTRATADA, resolvem 
firmar o presente Termo Aditivo decorrente da Tomada de Preço 003/2020, nos 
termos das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Por meio do presente Termo Aditivo, considerando o que determina as cláusulas 
contratuais referentes à alteração de valores, as partes resolvem alterar o valor 
contratual constante na Cláusula Segunda do contrato, em que a partir desta data 
fica alterado o valor global em consequência do acréscimo de R$ 26.317,00 (vinte e 
seis mil trezentos e dezessete reais).
O Termo Aditivo refere-se ao aumento das quantidades que não estavam previstas 
no projeto inicial, descrição conforme a planilha de serviços anexa ao ofício de 
solicitação do presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO
Em decorrência do acréscimo dos serviços a serem prestados constantes na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste aditivo, em que houve um reajuste no valor de R$ 
26.317,00 (vinte e seis mil trezentos e dezessete reais), fica o valor global da 
CLÁUSULA SEGUNDA– do Contrato n.º 024/2020 devidamente acrescentado do 
valor ora suprido na CLÁUSULA SEGUNDA deste aditivo. O valor global constante 
na Cláusula Segunda do Contrato n.º 024/2020 passa a ser de R$ 177.032,00 (cento 
e setenta e sete mil e trinta e dois reais).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA
Em decorrência do acréscimo os pagamentos necessários correrão à conta da 
Dotação Orçamentária constante no orçamento vigente do exercício de 2020.
CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inc. I, 
alínea b, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas e continua em pleno vigor as demais cláusulas e condições 
do Contrato n.º 024/2020.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes deste Termo Aditivo, as partes elegem o Foro 
da Comarca de Iporã, Estado do Paraná.
E por assim acharem justos e contratados, determinaram a lavratura do presente 
Termo Aditivo para que produza seus efeitos jurídicos e legais que passará a integrar 
ao Contrato Primitivo e vai assinado pelas partes contratantes na presença de duas 
testemunhas.
FRANCISCO ALVES – PR, 08 DE ABRIL DE 2020.
Pela CONTRATANTE:
ALÍRIO MISTURA
PREFEITO
Pela CONTRATADA:
A. A. CAVALARI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - EPP
Contratada
ANDERSON FERNANDO CAVALARI
Representante/Procurador
Testemunhas:
DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO ALESSANDRA SAYURI FUJISAWA
CPF: 077.076.779-57                                       CPF: 066.655.529-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE gUAIRA
Estado do Parana
PORTARIA Nº 139/2020
Data: 08.04.2020
Ementa: revoga parcialmente a Portaria Municipal nº 100/2020, e dá outras 
providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, de acordo com as disposições 
da Lei Orgânica Municipal e no uso de suas atribuições, e, considerando o 
memorando sob o nº 1.385/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Fica revogada parcialmente a Portaria n° 100/2020 de 16.03.2020, 
concernente as férias do Servidor Público Municipal Sr. Claudemiro Vieira Coutinho 
Cacerez, portador da CI RG nº 10.299.851- 0 - SESPII/PR referente ao período 
aquisitivo de 2017/2018 e gozo de 07/04/2020 a 30/04/2020, publicada no Diário 
Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17.03.2020 - edição nº  1970 e no Jornal 
Umuarama Ilustrado – edição nº 11806 de 17.03.2020 – página B 4 - caderno de 
publicações legais.
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento 
da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo 
inalteradas as demais disposições da Portaria nº 100/2020.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 08 de abril de 
2020.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATé
Estado do Parana
DECRETO Nº 057/2020
SÚMULA: “Declara Ponto Facultativo no dia 09 de abril de 2020, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento 
na legislação vigente, e:
CONSIDERANDO ser a semana santa tradicional comemoração religiosa em nosso país, da qual participa 
considerável parcela da população;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo no dia 09 de abril de 2020 (quinta feira santa), sendo que não haverá 
expediente normal de trabalho nos órgãos públicos municipais da Administração Direta e Indireta, com exceção dos 
serviços essenciais que, por sua natureza, não devem sofrer paralisação, tais como serviços de saúde e coleta de lixo.
§ 1° As Escolas Municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil, seguirão o calendário escolar.
§ 2° A Secretaria Municipal de Saúde manterá em funcionamento o Pronto Atendimento Municipal, para atendimento 
dos casos de urgência e emergência.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, aos 08 dias do abril do ano de 2020.
UNIVALDO CAMPANER
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATé
Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 044/2020
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2020
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 DE ABRIL DE 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: GUSTAVO LIMA FABRI 088688799-21
CNPJ: 26.938.924/0001-27
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
DO PARQUE ECOLÓGICO, RECINTO DO RODEIO DE HERCULÂNDIA E DO LOTE RURAL (B-REM-7) -A PARA 
FINS DE PROJETO DE RAMPA DO RIO IVAÍ.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES. 
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATé
Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 049/2020
REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 08 DE ABRIL DE 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADO: J.C. QUINHONE ATACADISTA 
CNPJ: 21.278.380/0001-09.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER 
AS ATIVIDADES DOS IDOSOS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO – SCFV 
DO MUNICÍPIO DE IVATÉ-PR E DISTRITO DE HERCULÂNDIA.
VALOR TOTAL: R$ 2.736,00 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS).
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 3 (TRÊS) MESES.
FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO sUL
Estado do Parana
DECRETO Nº 069/2020, DE 08 DE ABRIL DE 2020
SÚMULA: DECRETA PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e CONSIDERANDO;
1. O Feriado Nacional de Paixão de Cristo, no dia 10 de abril de 2020;
2. Que compete ao Poder Executivo decretar Ponto Facultativo em seu 
Município, e tendo em vista que os custos com o funcionamento das repartições 
públicas são injustificados em dias anteriores e posteriores a feriados,
DECRETA:
Art. 1º - Fica Decretado PONTO FACULTATIVO, no dia 09 de abril de 2020 (Quinta-
Feira), em todo território do Município de Cafezal do Sul-PR, em virtude das 
solenidades religiosas da Semana Santa.
Art. 2º - Em decorrência do que prevê o artigo anterior, não haverá expediente nas 
Repartições Públicas Municipais, exceto os de caráter essencial.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês de abril 
de 2020.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAsILÂNDIA DO sUL
Estado do Parana
DECRETO N.º 039/2020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral do Município 
de Brasilândia do Sul, relativo ao exercício de 2020, dando outras providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização contida no Inciso II do Artigo 4.º 
da Lei Municipal n.º 748/2019, datada de 26 de novembro de 2019, (Lei Orçamentária de 2020).
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, do corrente exercício 
financeiro, um crédito adicional suplementar na importância de R$160.000,00 (Cento e sessenta 
mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:
14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
001.04.122.1050.2.046-Encargos e Obrigações Especiais do Município
363 – 3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas160.000,00
Fonte – 01000 -  Recursos Ordinários (Livres)
 SOMA ...............................................................................160.000,00
Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado os seguintes recursos:
I – Na importância de R$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais),  proveniente do produto da 
anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
001.28.843.2050.0.004-Amortização e Encargos da Dívida Fundada
368 – 4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado160.000,00
Fonte – 01000 -  Recursos Ordinários (Livres)
 SOMA ...............................................................................160.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 08 de abril de 2020.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal


