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60 anos
Use máscara
Pelo bem da saúde coletiva

A administração municipal, buscando valorizar os empresários industriais incentivando-os a trazer novos investimentos e até 
mesmo abrindo um “leque” despertando interesse de novas empresas. Num primeiro momento, asfaltou todas as vias do 
Parque Industrial do Jardim Shangri-la II e que hoje possuem as benfeitorias ideais para locomoção. E estas mesmas obras já 
estão em andamento no Parque Industrial III,  são duas obras que enfi m foram realizadas. Página 12

Nova Esperança leva pavimentação 
ao Parque Industrial III

Todas as 30 cidades da 
área de abrangência da 
Associação dos Municí-

pios do Setentrião Paranaense 
(Amusep) foram contempladas 
com a doação de máscaras 
hospitalares N95 feita pela 
Associação Comercial e Em-
presarial de Maringá (ACIM). A 
entrega do material começou a 
ser feita nesta sexta-feira (19), 
pela manhã, na sede da entida-
de maringaense.

O presidente da Amusep, 
prefeito de Mandaguari, Romu-
aldo Batista, o Batistão, agrade-
ceu os diretores e associados 
da Acim por terem pensado na 
região. Ele destacou que o en-
frentamento à COVID-19 é uma 
missão de toda a sociedade e 
ressaltou ser impossível o Po-
der Público, sozinho, resolver o 
problema da dimensão de uma 
pandemia. “Quando unifi camos 
nossas forças, chegamos a 
grandes resultados”, frisou.

SAMU
Rogério Aparecido Bernardo, 

prefeito de Ângulo e presidente 
do Consórcio Público Intermuni-
cipal de Gestão da Amusep (Pró-
Amusep), também agradeceu 
o empresariado pela doação e 
por destinado uma cota para os 
profi ssionais que atuam no Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência(Samu), Regional Norte 
Novo. Durante a pandemia, a 
frota do Samu está responsável 
pelo transporte dos pacientes, 
com suspeita ou testados po-
sitivos, das cidades de origem 
para os hospitais de referência 
na região. “Além de manter o 
socorro aos casos de urgência 
e emergência”, comenta Ber-

ACIM doa 5 mil máscaras N95 
para os municípios da Amusep

nardo. O Pró-Amusep é quem 
administra o Samu Regional.

A prefeita de Flórida, Márcia 
Cristina Dall Ago, afi rma que a 
pandemia é um desafi o a ser 
vencido a partir da cooperação 
de todos e do desenvolvimento 
de ações planejadas, e coorde-
nadas. O prefeito de Ourizona, 
Manoel Rodrigo Amado, acres-
centa que o novo coronavírus 
atinge a todos de forma in-
tensa e cabe à sociedade civil 
organizada, poder público e à 
iniciativa privada, de maneira 
coesa, encontrar ou construir os 
caminhos para a humanidade 
ultrapassar esta barreira de 
escala mundial.

MOBILIZAÇÃO
De acordo com o segundo 

vice-presidente da Acim, Moha-
mad Ali Awada Sobrinho, desde 
o início da pandemia a Associa-
ção Comercial tem mobilizado 
o empresariado maringaense 
para desenvolver ações que 
contribuam para reduzir o 
impacto da crise na ativida-
de econômica e permitam 
preservar o maior número de 
vidas possível. Na Saúde, a 
entidade, além das máscaras, 
doou respiradores, monitores, 
outros equipamentos, mobili-
ário, insumos e materiais para 
o Hospital Regional Universi-
tário e o Hospital Municipal 
de Maringá.

EXCLUSIVO
A máscara N95 é de uso ex-

clusivo para os profi ssionais da 
área de Saúde, principalmente, 
os que atuam na linha de frente 
do combate à COVID-19 e nas 
unidades de terapia intensiva 
(UTIs).

A 2ª Companhia do 4º Bata-
lhão de Polícia Militar (4º 
BPM) recebeu na manhã 

desta quarta-feira (17/06) 
um fuzil de calibre 5.56 que 
pertencia anteriormente ao 
Batalhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv). O armamento foi cedido 
para reforçar a capacidade de 
resposta das equipes policiais 
que atuam em Mandaguaçu e 
região. A entrega ocorreu no 
gabinete do Comando-Geral da 
PM, em Curitiba.

 A carabina foi entregue 
também com munições, para 
que possam ser colocada em 
serviço imediatamente. O ar-
tefato será operado por poli-
ciais militares certifi cados para 
manuseio desse tipo de arma, 

Companhia da PM em Mandaguaçu 
recebe fuzil para reforçar atuação da tropa

para que o uso seja de forma 
segura e efi ciente. 

O Comandante-Geral da PM, 
coronel Péricles de Matos, e o 
Subcomandante-Geral da Cor-
poração, coronel Carlos Antônio 

de Morais, receberam o Coman-
dante do Batalhão de Polícia Ro-
doviária (BPRv), tenente-coronel 
Olavo Vianei Francischetti Nunes, 
o Comandante da 2ª Companhia 
do 4º Batalhão, capitão Tiago 

Rodrigues Urbano, e do secre-
tário municipal de segurança, 
Alessandro Mansano, para ofi -
cializar a entrega do armamento. 
Fonte: Marcia Santos (Jornalista-
Comunicação Social PM)

O Cantor Felipe Freitas de Santa Inês, realizará no próximo sábado as 
19 horas Live Solidária. Seu gesto de amor é para a pequenina Ana Laura 
que tem leucemia linfoide aguda e passa por um tratamento em Curitiba. 
O tratamento é gratuito pelo SUS mais eles precisam se manter lá por isso 
tem um custo mensal em aluguel, transporte, fraldas e medicamentos.
Toda a renda arrecadada na live será 100% revertida a família da Ana Laura. 
Com repertório eclético o cantor Felipe Freitas, segue tendência de cantores 
de todos os gêneros musicais espalhados pelo mundo afora e com certeza 
estará motivando e incentivando outros cantores; a live solidária do Felipe 
Freitas será produzida com o auxilio da família e amigos...

Com muita alegria estamos 
em junho, mês em que ce-
lebramos a grande soleni-

dade em comemoração ao nosso 
padroeiro: Sagrado Coração de 
Jesus. Quão grande júbilo para 
todos nós que pertencemos à Pa-
róquia, ter como nosso Padroeiro 
O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 
este ano devido a pandemia não 
vamos ter a nossa tradicional 
festa do padroeiro, mas estamos 
organizando uma carreata pelas 
ruas da nossa cidade com a 
Imagem do Sagrado Coração de 
Jesus, logo após a santa missa 
das 9h, agradecendo e prestando 
homenagem a Jesus. 

Já quero aproveitar para 
agradecer também a todos os 
nossos irmãos e irmãs pelo 
carinho, devoção e fé na quinta-
feira dia 11 de junho em que 
celebramos o Corpus Christi, 
(O Corpo e Sangue de Cristo) 
que lindo ver as pessoas com 
tanto carinho pelo Santíssimo 
Sacramento quando passava por 
elas nas ruas da nossa cidade e 
agradecemos pelas doações de 
alimentos e agasalhos que serão 
destinadas às famílias carentes 
do nosso município, repassamos 
para os vicentinos e eles fazem 
a distribuição para aqueles que 
realmente precisam, então eu 
agradeço a todos que estiveram 
ajudando a arrecadar, os nossos 

O Coração de Nova Esperança é Sagrado
paroquianos e também a equipe 
do tiro de guerra que juntos uni-
ram para ajudar na arrecadação. 
Foi um dia abençoado e com cer-
teza fi cou marcado no coração de 
muitas pessoas. 

Eu padre Claudinei passando 
aqui na cidade com o Santíssimo 
e o diácono José Antônio, nos 
distritos do Barão de Lucena e 
Ivaitinga. Isso cada vez mais forta-
lece nossos irmãos e irmãs nesta 
caminhada eclesial. De coração 
quero desejar a todos que nosso 
padroeiro possa estar sempre 
presente no coração de cada um 
de vocês. E ao celebrar o Sagrado 
Coração de Jesus, celebro com to-
dos vocês tudo aquilo que juntos 
conseguimos realizar em nossa 
paróquia e comunidades; traze-
mos sempre a lembrança de que 
somos uma IGREJA VIVA.

Quantas pessoas tiveram 
seus pedidos atendidos diante 
do Santíssimo e do Nosso Sagra-
do Coração de Jesus, com esta 
fé e amor é que caminhamos, 
cada vez mais iluminados pelo 
Sagrado. Muito obrigado pela dis-
posição e disponibilidade de cada 
um de vocês em nos ajudar na 
evangelização, levando o Sagrado 
Coração de Jesus a todos os cora-
ções das nossas famílias. Padre 
Claudinei Martins Romão, Pároco 
da Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus de Nova Esperança.

“Dia 19 de junho de 2020, foi um dia muito triste. Um dia 
em que perdemos um colega de profi ssão que estava sempre 
sorridente, gostava de nos alegrar com suas piadas e o mais 
importante, a Medicina estava acima de tudo. Sentia prazer em 
trabalhar e atender as pessoas. 

Sinto-me honrado e abençoado 
por ter trabalhado com ele. Hoje só 
tenho que agradecer a Deus pelos 
anos trabalhando ao lado de um ser 
humano tão dedicado. Obrigado Dr. 
Evaldo pela dedicação, paciência e 
calor humano em todos os atendi-
mentos. Que Deus conforte a sua 
família”, e destacou: “As despedidas 
deixam sempre marcas e algumas 
deixam cicatrizes eternas”.

Acidente automobilístico leva a óbito o médico
Dr. Evaldo, paraibano, se foi na 

mesma data em que nasceu, um ser 
humano à toda prova, atencioso e se 
utilizava muito de piadas em uma forma 
tática que utilizava com os pacientes.

Há algum tempo, quando do passa-
mento de um seu colega, Dr. Shibata, 
já tinha palavras de consolo dizendo: 
“Continuo aqui, com nosso trabalho, 
nossos ideais e objetivos, determinado 
embora muito triste pela sua ausência, 
mas tendo a consciência que meu dia 
de partida também chegará, e sentirei 
que vim para cá com o Shibata, para 
cumprir uma missão na sua íntegra, 
tendo a certeza de que quem opera as 

nossas vidas e através de nossas mãos, 
é Deus”.

E finalizou: “Nesse resumo, digo 
que o papel do médico é ser um refl exo 
de Deus na vida de seus pacientes, na 
vida dos que sofrem, e tenha a certeza 
de que esse meu amigo, meu irmão, Dr. 
Shibata foi essa pessoa na vida de todos 
os seus pacientes, e eu peço a Deus na 
esperança de que um dia ele fi que frente 
a frente com o Altíssimo, e Ele então o 
acolherá e o levará para um lugar onde 
não há dores e nem sofrimento, que é o 
paraíso eterno”.

Dr. Evaldo parecia prever e antecipar 
o seu destino, sabendo perfeitamente 

que a Vida é o sopro Divino doado 
por DEUS. Pelo talento de suas 
mãos transformou a vida de muitos 
pacientes em bonança, falar de seu 
ofício de médico não é fácil, porque 
não havia tempo certo para fazer o 
bem, por isso, muitos devem a ele 
a saúde e também um novo jeito de 
viver.  Dr. Evaldo deixou viuvá  Isamélia 
Rodrigues e seus dois fi lhos Chesley  
e Marielen .

Dr. Evaldo Agra
de Colorado

Abalado pela tragédia, seu colega de trabalho
Dr. Antonio Geraldo Mendonça lembra:



Editado por: Del Grossi & Cia Ltda - EPP
CNPJ/MF 79.989.505/0001-80 
DATA DE FUNDAÇÃO 
03/04/1960
Administração, Redação, Publicidade
Rua Lord Lovat, n° 500 (sede própria), SL 1
Telefone: 9.9111-1871 - Tefefax: (44) 3252-1177
E-mail: contato@oregionaljornal.com.br
CEP 87.600.000 - Nova Esperança - Paraná 
SUCURSAL EM COLORADO
Rua Deputado Branco Mendes, n° 549 
1° Andar (sede própria)
Telefax: (44) 3323-2543 
CEP 86.690.000 - Colorado – Paraná
Diretor: Edemar Del Grossi 

Conselho Editorial:
Darlene Siqueira, Antonia Donata 
Diretores de Redação:
Lucas Siqueira Del Grossi, Luis Fernandes, 
Maria Gomes
Colaboradores:
Alcidio Odair Polo - Colorado 
Antonio Vitoretti - Nova Esperança
Projeto Gráfi co:
Raul Siqueira Del Grossi
Tiragem:  3.000 exemplares
É permitida a reprodução de qualquer matéria 
veiculada, sem previa autorização da direção, 
desde que conste a fonte: “Jornal o Regional”. 

Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.

Empresas que incentivam a leitura e a informação
Retire seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos

Ângulo
Panifi cadora União

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato 

Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado

Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha

Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana

Floraí
Auto Posto E1

Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí

Inajá
Farmácia Santa Inês

Panifi cadora Nossa Senhora Aparecida
Itaguajé

Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panifi cadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panifi cadora Pão de Mel
Auto Posto Sede Alvorada II

Bar Líder
Ourizona

Mercado Bandeirantes
Panifi cadora e Confeitaria Doce Pão

Mercado Vieira
Mercearia Nossa Senhora Aparecida

Paranacity 
Itália Panifi cadora 
Paranapoema

Auto Posto Paraná
Panifi cadora Evangelista

Michel Cabeleireiro
Panifi cadora 2 Irmãos 

Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santo Inácio 

Lanchonete e Petiscaria Jangada 
Açougue São José

Santa Inês
Auto Posto Santa Inês

Panifi cadora Cantinho do Pão
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin

Unifl or
Mercado Mineiro 

 Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

Nova Esperança | 24 de Junho de 2020 | Quarta-feiraNova Esperança: Edição 3200 | Colorado: Edição 228702

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eu Nelson Okabayashi torna público que recebeu do IAP, 
a Renovação da Licença de Operação para Granja Avicola 
de Postura instalada Estrada Peroba Km 02 Gleba Ipiranga 
Município de Cruzeiro do Sul-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
 DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eu Nelson Okabayashi torna público que irá requerer ao IAP, 
a Renovação da Licença de Operação para Granja Avicola 
de Postura instalada Estrada Peroba Km 02 Gleba Ipiranga 
Município de Cruzeiro do Sul-PR.

 
 
 
 
 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020. 
O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, por meio INTERNET, 
PREGÃO ELETRÔNICO:  

DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DA LICITAÇÃO. 
O PREGÃO, na forma eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação – em todas as suas fases;  
No dia 07 de Julho de 2020, às 14h00min (quatorze horas), na sala de Licitações Públicas do 
Município de Atalaia Pr, localizada na Praça José Bento dos Santos, 02 – Centro, Atalaia, Pr. A 
sessão pública na INTERNET será aberta por comando do(a) PREGOEIRO com a utilização de sua 
chave de acesso e senha.  
A licitante deverá observar a data e horário previsto para abertura da sessão, atentando também 
para a data e horário para início da disputa de preços, assim definido:  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00hrs do dia 25/06/2020 às 08h00hrs do dia 
07/07/2020.  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13h00min às 13h30min horas do dia 07/07/2020.  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14:00horas do dia 07/07/2020.  
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). LOCAL: www.bllcompras.org.br  

OBJETO: Seleção de melhor proposta para o fornecimento de um veículo de fabricação 
nacional, novo, 0km, quatro portas, ano/modelo 2020/2021, bicombustível (flex), com ar 
condicionado, sistema de som com entrada usb com alto falantes já instalados, com capacidade 
mínima de 05 passageiros incluindo motorista, , direção hidráulica, com cinto de segurança para 
todos os lugares, 2 ar bags, trava elétrica nas 4 portas, vidros elétricos nas portas dianteiras, 
sistema de freio a disco com abs, antena no teto, tanque combustível com capacidade mínima de 40 
litros, com potência de no mínimo 70cv, mínimo 5 marchas a frente e 1 a ré, para choque na cor do 
veículo, aro mínimo r14 e demais itens de segurança exigido pelo código nacional de transito – ctb, 
conforme legislação vigente, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste. Poderão participar 
desta licitação os interessados devidamente CADASTRADOS, inscritos no cadastro desta 
Administração e os NÃO CADASTRADOS, consoante a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu 
regulamento, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, observado o 
disposto no inciso II e III do artigo 49i da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção 
prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção 
prevista no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e 
empresas enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar empresas em consórcio. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS 
 O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e adquiridos, junto 
à Comissão Permanente de Licitação. 
 
       Atalaia/PR., 22 de Junho de 2020. 
 
 
FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA    CARLOS HENRIQUE FERNANDES 
 Prefeito Municipal           Pregoeiro Oficial 
                                                           
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO EXCLUSIVO P/ Empresas: M.E e E.P.P 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020. 
REGISTRO DE PREÇO 

O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
horas do dia 07 de julho do ano de 2020, na sua sede à Praça José Bento dos Santos nº 2, 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM para seleção das melhores propostas 
para contratação de micro empresa, empresa de pequeno porte ou micro empreendedor 
individual para eventual entrega de acordo com as necessidades da administração de 
materiais, equipamentos e sistemas para limpeza em geral para atendimento às diversas 
Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Atalaia. 

As despesas do objeto do edital em epígrafe correrão á conta de recursos próprios da 
administração. 

Poderão participar desta licitação os interessados deste município devidamente 
CADASTRADOS, inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS, consoante 
a Lei nº 10.520/2002 e seu regulamento, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar 
nº 147/2014 e suas alterações e Lei nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores 
 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a 
sanção prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a 
sanção prevista no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais 
e empresas enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 
 Não poderão participar empresas em consórcio e os que não se enquadram em MEI, 
ME, E EPP. 

AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS  
 O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e adquiridos, 
junto à Comissão Permanente de Licitação. 
     Atalaia/PR., 22 de junho de 2020. 
 
 
FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA            CARLOS HENRIQUE FERNANDES 
 Prefeito Municipal           Pregoeiro Oficial 
>> >> Este Processo Licitatório É ""E.X.C.L.U.S.I.V.O "" para as Modalidades de EMPRESAS: MEI, ME e 
EPP "" >>Dos Direitos à Empresas: ME, MEI e EPP: 
##NOTA>> Os Direitos e Obrigações destas empresas {{ ME, MEI e EPP}} em Processos Licitatório 
mesmo que não conste expressamente neste edital, RESPEITARÁ a Lei Complementar 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar 147/2014. 
##NOTA 2 >> Toda a Documentação de Habilitação e Fiscal "" DEVERÁ"" ser Apresentada pela 
Licitante, mesmo que a ""Situação"" esteja IRREGULAR, sem a Apresentação destes a Licitante SERÁ 
CONSIDERADA ""Inabilitada"" pela Ausência de Documentação; 
##NOTA 3 >> Havendo ""Restrição"" na Comprovação da Regularidade Fiscal FICA Assegurado prazo 
de 5 (cinco) dia úteis para a Regularização da Documentação {{ a contar da data que a licitante foi 
declarada Vencedora}}, podendo ser prorrogado por igual período, a pedido da Licitante. 

Atalaia/PR., 22 de junho de 2020.

       CARLOS HENRIQUE FERNANDES
     Pregoeiro Oficial

Atalaia/PR., 22 de Junho de 2020.

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
      Pregoeiro Oficial

ORAÇÃO
CONVERSA COM O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós deposito minha confi ança e espe-
rança. Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, sois Rei dos Reis. Vós 
que fi zestes o cego ver, o paralitico andar, o morto voltar a viver, o leproso curar, 
Vós que vedes minhas afl ições, minhas angustias, bem sabeis, Divino Coração, 
como preciso alcançar esta graça (PEDE-SE A GRAÇA COM FÉ). 

A minha conversa convosco, me dá ânimo e alegria para viver. Só de 
Vós espero com fé e confi ança. (PEDE-SE NOVAMENTE A GRAÇA). 
Fazei, sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, 
dentro de 9 dias, alcance esta tão grande graça. E, para vós agradecer, 
publicarei esta graça para que os homens, aprendam a ter fé e confi ança 
em Vós; Iluminai os meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como 
esta vela está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado 
Coração de Jesus, aumentai minha fé.

NOTA: quem deseja obter graças por meio desta Oração prometa 
espalha-la. Hoje eu, um devoto, mando copiar um milheiro destas devoções 
em Ação de Graças por um benefi cio recebido.
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ERRATA EXTRATO DE CONTRATO N.º 23/2020 
PROCESSO ADMINISTRATICO 20/2020- PREGÃO 006.2020 

 
 
 

ONDE SE LÊ: CONTRATADO F. SANTOS DA SILVA - CONSULTORIA E GESTÃO AMBIENTAL inscrita no CNPJ 
31.377.531/0001-21, com sede na Rua Vereador Sebastião Bem-bem de Oliveira , 881-Jardim Ibirapuera – Paranavaí – Pr., neste ato representada 
pela Sra. DÉBORA FERNANDES DE PAIVA. 
 
LEIA–SE: CONTRATADO F. SANTOS DA SILVA - CONSULTORIA E GESTÃO AMBIENTAL inscrita no CNPJ 31.377.531/0001-
21, com sede na Rua Vereador Sebastião Bem-bem de Oliveira , 881-Jardim Ibirapuera – Paranavaí – Pr., neste ato representada pelo Sr. FABIO 
SANTOS DA SILVA.   
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Cultura, Turismo e outras tantas 
oportunidades, temos a certeza 
mais uma vez que a nossa popu-
lação agradece”, pontuou.

Além disso, o chefe do Execu-
tivo lembrou aos familiares pre-
sentes, a importância da figura 
do senhor Camilo (in-memoriam) 
que o mesmo prestou serviços ao 
município desde o  ano de 1997 
até o ano de 2018, pouco antes 
do falecimento em 06/02/2019, 
relatando que por mais de duas 
décadas serviu o município, con-
tribuindo com várias gestões de 
forma séria e responsável.

“Ele deve ser lembrado com 
esta honrosa homenagem, por 

ter sido uma pessoa que em mui-
to contribuiu para o desenvolvi-
mento do município”, agradeceu 
os familiares do homenageado 
e a todos os presentes e ressal-
tou que esta é mais uma grande 
conquista “Hoje podemos dizer 
com segurança que  o Centro 
de Eventos terá condições para 
receber melhor as pessoas pro-
porcionando conforto para que 
todos sintam-se bem”.

Isso é prova de que, quando 
se administra com seriedade e 
respeito ao dinheiro público é 
possível fazer uma obra essen-
cial e de qualidade, visando o 
desenvolvimento da cidade.

➲
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Entrega da Construção do Centro de Eventos  
“Camilo  Bianchini Cossito”  em Itaguajé

A Prefeitura de Itaguajé realizou na manhã do último sábado (20),  breve solenidade de inauguração do Centro de Eventos Camilo Bianchini Cossito

O Centro de Eventos fica situ-
ado numa área de 20.000 
m², espaço de grande be-

leza natural as margens do Rio 
Paranapanema, vale ressaltar 
que o município de Itaguajé ocu-
pa lugar de destaque nacional 
na pesca amadora e número re-
cordes de participantes da cami-
nhada na natureza, área de mui-
to verde, e muitas espécies de 
peixes ali onde futuramente será 
construído a prainha municipal.

Com o olhar voltado para o 
desenvolvimento turístico, a Pre-
feitura de Itaguajé realizou na 
manhã do último sábado (20), 
a breve solenidade de inaugu-
ração do Centro de Eventos Ca-
milo Bianchini Cossito. (**Foi 
um breve cerimonial de inau-
guração, respeitando o clima 
da Pandemia do COVID-19 e as 
orientações da OMS ,durante 
todo o evento todos estavam de 
máscaras e mantiveram a dis-
tância recomendada  para evitar 
a transmissão do vírus).

Ao todo, o Centro de Even-
tos possui 246 m² de área 
construída, seguindo padrões 
de qualidade e segurança e 
comporta confortavelmente 124 
pessoas, um amplo espaço para 
o desenvolvimento de feiras, 

festas e convenções, amplian-
do benefícios econômicos do 
turismo em Itaguajé.

A solenidade contou com a 
presença ilustre de Rogério Dalla 
Polla Cossitt,Marcelo Dalla Polla 
Cossitt, e sua esposa Fabiana 
Malezan ,sendo  presidida pelo 
Prefeito Crisógono Noleto e Sil-
va Junior acompanhado de sua 
Mãe e gestora da assistência so-
cial Izilda de Carvalho, o Asses-
sor Dorivander Marinho Leal, o 
Secretário administrativo Cleber 
Monfre ,  o Presidente da câmara 
de vereadores  Nivaldo Francisco 
dos Santos, o vereador  Leandro 
Alves Zuin, acompanhado de seu 
pai Pedro Zuim, diretor de Obras 
Liozel Matias  e José Gabriel.

O Prefeito Juninho Noleto de-
fini; “O Centro de Eventos como 
um marco para Itaguajé.

A manhã do  sábado (dia 20)  
foi  um dia especial: com a inaugu-
ração do Centro Eventos, estamos 
dando início a um trabalho que 
traz cultura e turismo para nossa 
cidade, é um salão com uma exce-
lente estrutura, essencial e muito 
importante para dar andamento 
no trabalho turístico local. Toda 
obra é importante, e quando inau-
guramos um espaço como este 
que abre as portas para diversão, 

Cleonice Dalla Polla não pode participar da homenagem do 
Esposo Camilo Bianchini Cossito, por estar acamada

Diariamente a polícia regis-
tra vários tipos de ocor-
rências, das mais leves 

como discussão eventualmente 
chegando a vias de fato, porte de 
arma, furto, passando pelas de 
maior poder ofensivo, como ar-
rombamento, assalto, agressão, 
tentativa de homicídio até aque-
las de grande porte: sequestro, 
homicídio, latrocínio, tráfico de 
armas e drogas e por aí afora.

Com experiência de 29 anos 
na Polícia Militar, o comandante 
do 8º Batalhão, com sede em 
Paranavaí e jurisdição sobre 22 
municípios, o tenente-coronel 
paranavaiense Jefferson Luiz 
dos Santos, diz que neste rosário 
de crimes os que mais o preocu-
pam são os relacionados às dro-
gas. E explica: “a droga é causa 
ou efeito dos demais crimes. Ela 
estimula e provoca outros cri-
mes”. Com efeito, há quem age 
criminosamente sob efeito de 
drogas, os que roubam a matam 
para conseguir comprar a droga 
e os traficantes que fazem o que 
for necessário (matam, roubam, 
corrompem etc) para abastecer 
os mercados do mundo inteiro.

O comentário do oficial foi 
feito durante visita do presiden-

te do Conselho Municipal de 
Políticas Públicas sobre Drogas 
(Comud), Dante Ramos Júnior. 
No Paraná este mês é dedicado 
à conscientização dos efeitos 
decorrentes do uso de drogas 
lícitas e ilícitas, no chamado 
movimento Junho Paraná Sem 
Drogas. Esta mobilização buscar 
trocar informações para definir 
políticas públicas, sob a ótica da 
prevenção, para evitar o uso de 
drogas. A visita foi para informar 
que, por conta da pandemia, as 
ações este mês estão sendo re-
alizadas pela internet.

Na avaliação do tenente-
coronel Jefferson, 80% das ocor-
rências policiais estão de algu-
ma forma ligadas as drogas. “Eu 
concordo com o delegado (Luiz 
Carlos) Mânica (chefe da 8ª Sub-
divisão Policial de Paranavaí) que 
afirma que 80% dos casos atendi-
dos pela polícia tem alguma rela-
ção com as drogas São elas que 
provocam a violência doméstica, 
perturbação do sossego, homicí-
dio, furtos para sustentar o vício e 
o tráfico”, diz ele.

Souza lamenta que tem au-
mentado o número de usuários 
de drogas. “Está aumentando 
sim. E estão começando a usar 

JUNHO PARANÁ SEM DROGAS
Droga é maior preocupação, pois provoca
outros crimes, diz comandante do 8º BPM

drogas cada vez mais cedo, com 
menos idade”. Ele diz que nas 
noites de sábado e domingo e 
nas tardes de domingo aumen-
tam consideravelmente as ocor-
rências relacionados as drogas 
lícitas e ilícitas.

O coronel Jefferson diz que 
aparentemente muitas famílias 
perderam o controle sobre os 
filhos e, às vezes tentam trans-
ferir esta responsabilidade para 
a Polícia. “Às vezes ligam aqui 
e pedem para a Polícia ‘dar um 
susto’ ou ‘um sustinho’ no filho. 
Eu até brinco: ‘nós não somos 
fantasmas’. Mas a verdade é 
que as famílias precisam conver-
sar mais, controlar sem invadir 
Quando era jovem e saía a noite 

as festas, meus pais passavam 
em frente para ver se eu estava 
lá mesmo”, lembra ele, para re-
forçar que em cada época tem 
suas formas de controle.

Hoje, lamenta Jefferson, há 
ocorrências cada vez mais fre-
quentes que envolve o que deve-
ria ser a trincheira de resistência 
às drogas: a família. “Sempre 
ocorre” de ser conduzido à Dele-
gacia de Polícia marido e mulher, 
pai e filho envolvidos com uso de 
drogas, especialmente as bebi-
das alcoólicas.

AÇÃO DA PM - O comandan-
te diz que a PM tem pelo menos 
dois programas voltados para a 
conscientização e prevenção para 
crianças e adolescentes: o Progra-

ma Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (PROERD) 
e a Patrulha Escolar Comunitária 
(PEC). O PROERD faz parte das 
políticas públicas estaduais sobre 
drogas e trabalha na perspectiva 
da prevenção primária em segu-
rança pública no “espaço privilegia-
dos das escolas”. Segundo o oficial 
“não dá para mensurar quantas 
crianças deixaram de seguir os ca-
minhos das drogas por ter passado 
pelo PROERD”, diz ele.

O comandante diz que, de 
sua parte, é implacável com os 
casos envolvendo drogas. “Se eu 
pudesse ensacar a fumaça da 
droga para trazer o usuário aqui 
e fazer um Tecipe (Termo Cir-
cunstanciado de Infração Penal) 
eu faria. Aí a pessoa vai ter que 
se apresentar no fórum, vai ter 
dor de cabeça. Talvez desse jeito 
vai aprendendo”, comenta.

Quando se fala em repres-
são, o coronel Jefferson admite 
que não é fácil identificar, loca-
lizar e prender traficantes e dro-
gas. “Mas sempre estamos apre-
endendo. A Polícia Rodoviária 
Federal também tem feito várias 
apreensões de drogas na nossa 
região”, aponta ele.

O oficial conta que o principal 

crime neste setor em Paranavaí 
é o chamado micro tráfico, que 
envolve pessoas com 20 a 30 
pedras de crack ou com peque-
na quantia de maconha, para 
comercializar. Um viciado em 
crack consome de quatro a cinco 
pedras por dia, em média.

Contrário à legalização das 
drogas por entender que não vai 
resolver o problema e favorável 
ao tratamento compulsório em 
alguns casos, Jefferson diz que 
hoje a PM tem procurado estar 
mais próximo da comunidade e 
tenta ajudar no que é possível 
nos trabalhos de prevenção. “Po-
lícia Comunitária não é mais um 
programa, agora é um conceito 
da polícia. Já na formação, o sol-
dado aprende que a abordagem 
é diferente do que era anos atrás, 
quando tínhamos uma polícia 
mais reativa. Hoje ela é mais pro-
ativa”, diz ele, garantindo que a 
corporação vai continuar atuando 
preventivamente e ostensivamen-
te para combater o tráfico e uso 
de drogas e conscientizando de 
que as chamadas drogas lícitas, 
como a bebida alcoólica, têm um 
alto poder de destruição da pes-
soa e de sua família. “É um efeito 
devastador”, sentencia ele.

Os cuidados com higiene 
e segurança foram redo-
brados para a retomada 

das visitas turísticas ao Refúgio 
Biológico Bela Vista (RBV), na 
quarta-feira (17). Tranquilizados 
pelas medidas de prevenção ao 
novo coronavírus aplicadas pela 
equipe do Complexo Turístico 
Itaipu, os turistas aproveitaram 
a oportunidade para conhecer, 
ou rever, as trilhas e o zoológico 
do espaço. 

Embora o roteiro do passeio 
continue o mesmo, foram feitas 
várias adaptações para reforçar 
a segurança. “Nosso objetivo é 
garantir a mesma experiência e 
atender com todo o carinho de 
sempre, mas, acima de tudo, 
respeitando todos os protocolos 
contra a covid-19”, explicou Yuri 
Benites, gerente geral do Com-
plexo Turístico Itaipu. 

Os passeios ao Refúgio Bio-
lógico continuam ocorrendo de 
terça-feira a domingo, mas com 
apenas duas saídas, às 9h30 e 
14h30, no lugar das seis opções 
de horários disponíveis anterior-
mente. Também serão apenas 
12 pessoas por carro – cada ve-
ículo comporta até 40 visitantes, 
mas o número foi reduzido para 
evitar aglomeração. 

A visita da tarde da quarta-
feira (17) teve oito participan-
tes. Os primeiros a chegar 
foram os pernambucanos Car-
los e Iamara Xavier e a peque-

Refúgio Biológico de Itaipu volta a receber turistas
Após três meses fechado, o atrativo retoma as visitas com atenção às medidas de prevenção ao novo coronavírus

na Marina, que 
moram em Foz 
do Iguaçu há um 
ano, mas ainda 
não tinham feito o 
passeio em famí-
lia. Iamara, que é 
enfermeira, viu na 
reabertura uma 
boa oportunidade 
de levar o marido 
para conhecer o 
Refúgio. “Sabe-
mos que é tudo 
muito organizado 
e bem cuidado. 
É uma maravilha 
poder retomar as 
atividades aos 
poucos”, disse 
ela.

A família Almei-
da ouviu o anúncio 
de que as visitas 
ao Refúgio seriam retomadas 
durante o passeio Itaipu Pano-
râmica que fizeram no último 
domingo. E não perderam tem-
po: agendaram a visita para 
mostrar o espaço à visitante 
Micheli Celso, de Florianópolis 
(SC). “Sabemos que é um lugar 
muito bonito e fi camos felizes 
de saber que nossa futura nora 
poderá conhecê-lo logo em sua 
primeira viagem a Foz”, disse 
o comerciário Daniel Almeida, 
casado com Rosimary e pai de 
Lucas e Daniela. 

A visita ao Refúgio é guiada 

e tem três horas de duração. 
Durante o percurso, o turista re-
ceberá informações detalhadas 
sobre a fauna e a fl ora locais e 
sobre o trabalho de Itaipu para 
recuperação da biodiversidade 
na região. Os turistas são convi-
dados a levar água, pois os bebe-
douros do RBV estão fechados, 
seguindo recomendações da 
Prefeitura de Foz do Iguaçu. 

RETOMADA
A volta da visitação ao Re-

fúgio Bela Vista ocorre uma 
semana após a reabertura do 
Itaipu Panorâmica, passeio que 

percorre os pontos mais impor-
tantes da usina hidrelétrica. 

O próximo atrativo de Itaipu 
a voltar a receber turistas será 
o Ecomuseu, no dia 24 (hoje - 
quarta-feira), das 10h às 17h. 
A Itaipu Iluminada tem previsão 
de retorno no dia 1º de julho, 
às 19h30. A partir desta data, 
volta a ocorrer às sextas e aos 
sábados. O circuito interno na 
usina, Itaipu Especial, ainda não 
tem previsão de reinício.

Mais informações sobre pas-
seios e reservas podem ser 
encontradas no site: www.turis-

moitaipu.com.br  
VISITA MAIS SE-

GURA
O Complexo 

Turístico Itaipu 
adotou uma série 
de medidas de se-
gurança sanitária 
para retomar a visi-
tação, entre elas, a 
aquisição de robôs 
de desinfecção de 
áreas do circuito, 
tapete sanitizante, 
aferição de tempe-
ratura dos turistas, 
higienização dos 
ônibus a cada nova 
visita e colocação 
de álcool em gel 
em diversos pon-
tos do CTI. 

O protocolo de 
segurança para a 

visita ao Refúgio Biológico Bela 
Vista inclui:

- Obrigatório o uso de másca-
ras, mesmo em espaços abertos;

- Obrigatório passar pela 
barreira sanitária com: tapete sa-
nitizante, álcool em gel e aferição 
de temperatura corporal;

- Caso o visitante apresente 
a temperatura maior ou igual a 
37,8° ou sintomas gripais, pedir 
para o visitante aguardar e acionar 
a supervisão pelo rádio, que comu-
nicará ao plantão coronavírus;

- Álcool em gel disponível em 
vários locais do atrativo, como: 

balcão de informações, banhei-
ros, hall de entrada, bistrô, loja 
de souvenirs etc;

- Restrição aos bebedouros;
- Distanciamento mínimo de 

2 metros entre as pessoas;
- Utilização apenas da parte 

aberta dos ônibus, mantendo o 
distanciamento entre as fi leiras; 
ao fi nal de cada visita, promo-
vendo a limpeza e desinfecção 
dos veículos.

Outros atrativos da cidade, 
como o Parque Nacional do 
Iguaçu (PNI) e o Marco das Três 
Fronteiras, também adotaram 
medidas sanitárias para evitar 
a proliferação do novo corona-
vírus. Barreiras sanitárias foram 
montadas nos hotéis e resorts 
de maior porte, com a exigência 
de cumprimento de protocolos 
de segurança exigidos pelas 
autoridades de saúde. 

Grande parte das ações 
está sendo articulada dentro do 
Programa Acelera Foz, que une 
os esforços de oito entidades 
parceiras. O programa tem a 
coordenação estratégica do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Foz do 
Iguaçu (Codefoz), Itaipu Binacio-
nal, Parque Tecnológico Itaipu 
(PTI), Prefeitura de Foz, Sebrae, 
Programa Oeste em Desenvol-
vimento, Associação Comercial 
e Empresarial de Foz do Iguaçu 
(Acifi ) e Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur).
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS EIRELI  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 7.744,00 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro 
reais) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2021. 
 
Flórida, 22 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

LTDA-ME  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 8.777,00 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2021. 
 
Flórida, 22 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : C.E. CARVALHO COMERCIAL ME  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 10.442,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta e dois 
reais) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2021. 
 
Flórida, 22 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2020 

 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : G D C DA SILVA COSTA E COSTA LTDA  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 9.080,00 (nove mil e oitenta reais) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2021. 
 
Flórida, 22 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : PERAS & ROSSI LTDA ME  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 4.294,00 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro 
reais) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2021. 
 
Flórida, 22 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 11.448,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito 
reais) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2021. 
 
Flórida, 22 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 3.142,60 (três mil, cento e quarenta e dois reais e 
sessenta centavos) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2020. 
 
Flórida, 22 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2020 

 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : R.A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 17.218,15 (dezessete mil, duzentos e dezoito reais e 
quinze centavos) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2020. 
 
Flórida, 23 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 16.728,60 (dezesseis mil, setecentos e vinte e oito 
reais e sessenta centavos) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2020. 
 
Flórida, 23 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
                                                           Prefeita Municipal 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : V.L. FUZETI COMERCIAL ME  
Objeto : A aquisição de Equipamentos permanentes para a 

Secretaria Municipal de Saúde. 
Valor total da 
Contratação 

: R$ 6.832,00 (seis mil, oitocentos e trinta e dois reais) 

Vigência do contrato : Até 22 de junho de 2021. 
 
Flórida, 23 de junho de 2020. 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

22 de junho de 2020.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

22 de junho de 2020.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
                                                           Prefeita MunicipalPrefeita MunicipalPref

23 de junho de 2020.

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO - Nº 003/2020 
 
O Município de Colorado torna público que realizará às 09horas00 min do dia 
13 de Julho de 2020, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
Tomada de Preço para Contratação de empresa para execução de obras de 
esgotamento sanitário, com objeto de elevatória de esgoto e linha de recalque 
para o município de Colorado, sob regime de empreitada por preço global, tipo 
menor preço. A pasta técnica estará disponível através do site: 
www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 25 de Junho de 
2020. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no 
endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
Colorado (PR), 23 de junho de 2020. 
 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 
 
AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO - Nº 004/2020
 
O Município de Colorado torna público que realizará às 14horas00 min do dia 
13 de Julho de 2020, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
Tomada de Preço para Contratação de empresa para execução de ampliação de 
área de saúde no Distrito de Alto Alegre para o município de Colorado, sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço. A pasta técnica estará 
disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a 
partir de 25 de Junho de 2020. Informações adicionais deverão ser dirigidas à 
equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
Colorado (PR), 23 de junho de 2020. 
 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 

Colorado (PR), 23 de junho de 2020

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO - Nº 003/2020 
 
O Município de Colorado torna público que realizará às 09horas00 min do dia 
13 de Julho de 2020, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
Tomada de Preço para Contratação de empresa para execução de obras de 
esgotamento sanitário, com objeto de elevatória de esgoto e linha de recalque 
para o município de Colorado, sob regime de empreitada por preço global, tipo 
menor preço. A pasta técnica estará disponível através do site: 
www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 25 de Junho de 
2020. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no 
endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
Colorado (PR), 23 de junho de 2020. 
 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 
 
AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO - Nº 004/2020 
 
O Município de Colorado torna público que realizará às 14horas00 min do dia 
13 de Julho de 2020, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
Tomada de Preço para Contratação de empresa para execução de ampliação de 
área de saúde no Distrito de Alto Alegre para o município de Colorado, sob 
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço. A pasta técnica estará 
disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a 
partir de 25 de Junho de 2020. Informações adicionais deverão ser dirigidas à 
equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
Colorado (PR), 23 de junho de 2020. 
 
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO 
PREFEITO 

Colorado (PR), 23 de junho de 2020.

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

  

EXTRATO DE CONTRATO 
 

CONTRATO: Nº 222/2020. 

DISPENSA: Nº 057/2020. 

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE 08 KITS COMPLETOS DE VARETAS PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ. 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO. 
CONTRATADA: PRODUTOS SAP LTDA-EPP. 

CNPJ: 01.377.293/0001-93. 

VALOR: R$ 16.400,00 (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS) REAIS. 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:  

Dotação Departamento Elemento de Despesa Valor 
R$ 

13.001.17.512.0006.2.042   Desenvolver o Sistema de Água Potável e 
Esgoto Sanitário 

Reduzido- 599 
Fonte – 000 - 

Desdobramento 
33.90.30.42.00 – 

Ferramentas 
 

16.400,00 

 
Vigência: 12 (DOZE) MESES.  

Colorado-PR, 22 de Junho de 2020. 

                                 

___________________________ 
Marcos José Consalter de Mello 

PREFEITO 
 

Colorado

                                

___________________________________________________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

Estado do Paraná 

 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

EXTRATO DE CONTRATO 

  

CONTRATO: Nº 221/2020. 

INEXIGIBILIDADE: Nº 053/2020. 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA. (FUNVAPAR).  

OBJETIVO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE A  PACTUAÇÃO DE 
05(CINCO) AIH’S MENSAL  DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELO OFÍCIO 
080/2019/SCRACA, PARA A FUNDAÇÃO VALE DO PARANAPANEMA COLORADO- PR. 
 
VALOR: R$ 25.128,00(VINTE E CINCO MIL  CENTO E VINTE E OITO REAIS). 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES. 

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: 
 

09.001.10.301.0007.2.024 Desenvolver as 
Atividades de Atenção a Saúde. 

Reduzido 354– (fonte 494) – Bloco de Custeio 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

 

 
 

Colorado - PR, 22 de Junho de 2020. 
 

 
    _________________________________                   ___________________________ 

José Hélio Germiniano                                  Marcos José Consalter de Mello 
    GESTOR FUNDO MUN. DE SAUDE                                              PREFEITO 

 
 

Colorado - PR, 22 de Junho de 2020.

                 ___________________________
                                Marcos José Consalter de Mello

                               PREFEITO

________________________________________________________________________________
José Hélio Germiniano

GESTOR FUNDO MUN. DE SAUDE            
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DECRETO Nº 940/2020 

 
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO NO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O Prefeito Municipal de Colorado, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas, tendo em vista a lei Municipal nº 2.837/2019 de 16/12/2019 e de conformidade com o artigo nº 43 da 
Lei nº 4.320/1964. 

 
Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no 

exercício financeiro de 2020 do Município de Colorado. 
 
Artigo 2º - Fica o Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa do Município de Colorado 

para o exercício de 2020, crédito adicional suplementar no valor de R$ 48.024,00 (Quarenta e oito mil e vinte e 
quatro reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária: 
 

 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
10.302.0007.2.025 DESENVOLVER AS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

 3.3.90.30.00.00.00.00   1023   MATERIAL DE CONSUMO 48.024,00 
 
Total das Suplementações                                                                                                                 R$ 48.024,00 

 
Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional suplementar, fica 

indicado o provável excesso de arrecadação: 
   

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                             FONTE             VALOR 
 

- 4.1.7.2.8.03.1.1.01.20.03 – Prestação Pecuniária do Poder Judiciário Alocado 
no Fundo Estadual de Saúde – (COVID-19) 
 

    1023 48.024,00 

Total do Excesso de Arrecadação                                                                                                    R$ 48.024,00 
 

 
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos vinte e três dias do mês de 

junho do ano de dois mil e vinte. 
 
 
 
 

Marcos José Consalter de Mello 
Prefeito Municipal 

Marcos José Consalter de Mello
Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 
DISPENSA Nº: 058/2020. 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA – prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 

8.666/93. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO TIPO (TOTAL) PARA O VEÍCULO FORD 
FUSION SEL 2.0 16V, 2017/2017, PLACA BBI 2059 LOTADO NO GABINETE DO 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO. 

CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.  

CNPJ: 61.198.164/0001-60. 

VALOR: R$ 2.939,14 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E 

QUATORZE CENTAVOS). 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES. 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.  

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme 

consta do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS -  CNPJ: 61.198.164/0001-60. 

Colorado-Pr, 23 de Junho de 2020. 

 
___________________________ 

Marcos José Consalter de Mello 
PREFEITO 

 
 

Colorado

___________________________
Marcos José Consalter de Mello

PREFEITO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
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DECRETO Nº 46, DE 23 DE JUNHO DE 2020 
 

Estabelece medidas adicionais para o funcionamento 

dos estabelecimentos comerciais, no âmbito do 

município de Uniflor, e dispõe sobre novas medidas a 

serem adotadas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do COVID-19 (coronavirus).  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município de Uniflor,  

Considerando a declaração de pandemia por parte da OMS (Organização 

Mundial de Saúde) do COVID-19; 

Considerando o teor da Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde que 

Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

Considerando o estabelecido na Lei 13.979/2020; 

Considerando o Decreto Estadual nº 4230/2020 que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Considerando o disposto no Decreto nº 12/2020; 

Considerando o disposto no Decreto nº 14/2020; 

Considerando o disposto no Decreto nº 26/2020; 

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 4.886/2020; 

Considerando o disposto na Lei Estadual 20.189/2020; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica proibida a comercialização de bebidas alcoólicas e o consumo 

das mesmas em vias públicas a partir das 21 horas em todo o território do município de 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
 

Estado do Paraná                               CNPJ 76.279.975/0001-62 
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Uniflor – Pr., pelo prazo de 7 (sete) dias, podendo ser prorrogado por períodos iguais, a 

contar da data da publicação deste decreto.  

       

Art. 2º - A fiscalização detém poder de aplicar a multa disposta no parágrafo 

único, do art. 4º, do Decreto Municipal 12/2020. 

 

Art. 3º - Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscara por todas as 

pessoas que se estiverem fora de sua residência, enquanto perdurar a pandemia do 

coronavírus, nos termos da Lei Estadual 20.189/2020. 

§ 1º Deverão ser usadas pela população em geral, preferencialmente, 

máscaras de tecido confeccionadas de forma artesanal/caseira, utilizando-se na 

produção as orientações contidas na Nota Informativa nº 3/2020 do Ministério da Saúde, 

a fim de que as demais sejam utilizadas prioritariamente pelos profissionais da área da 

saúde. 

§ 2º São considerados espaços abertos ao público ou de uso coletivo: 

I - vias públicas; 

II - parques e praças; 

III - pontos de ônibus e rodoviárias; 

IV - veículos de transporte coletivo e de táxi; 

V - repartições públicas; 

VI - estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, empresas prestadoras 

de serviços e quaisquer estabelecimentos congêneres; 

VII - outros locais em possa haver aglomeração de pessoas. 

§ 3º - Em estabelecimentos onde ocorrer consumo no local (bares, lanchonetes 

e restaurantes), o ingresso no local só poderá ocorrer de máscara, sendo que só após 

poderá retirá-la.  

§ 4º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo poderá acarretar 

sanções pecuniárias no importe de 1 UMFR (uma vez a unidade municipal fiscal de 

referência) para pessoas físicas. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
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§ 5º A não fiscalização e exigência pelos estabelecimentos da entrada apenas 

com máscara acarretará na aplicação da multa disposta no parágrafo único, do art. 4º, 

do Decreto Municipal 12/2020. 

  

Art. 4º - Os espaços destinados à celebração de cultos religiosos devem 

respeitar as orientações para preservação do afastamento físico entre as pessoas, além 

de adotar minimamente as seguintes estratégias:   
I - No espaço destinado ao público deve ser observada a ocupação máxima de 

30% da capacidade do local; 

II - Disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos; 

III - Distanciamento de 2 metros por pessoa; 

IV - Uso obrigatório de máscara.  

 
Art. 5º - Ficam mantidas todas as disposições contidas na declaração de 

situação de emergência de que trata o Decreto nº 12/2020 que não contrariem o 

presente Decreto. 

 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

todas as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, aos 23 dias do 

mês de junho de 2020. 

 
 

ALAN ROGÉRIO PETENAZZI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 601/2020 – 23/06/2020 
 

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

A Prefeita Municipal de Paranapoema, Estado do Paraná, faz saber a todos os habitantes do Município, 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte: 

 
 

LEI 
 
 

Art. 1º - O Orçamento do Município de Paranapoema, Estado do Paraná, para o exercício de 2021 será 
elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, 
compreendendo: 

 
I - as Metas Fiscais; 
II - as Prioridades da Administração Municipal; 
III - a Estrutura dos Orçamentos; 
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município; 
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal; 
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal; 
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e 
VIII - as Disposições Gerais. 

 
I - DAS METAS FISCAIS 

 
Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública 
para o exercício de 2021, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com 
a Portaria nº 633, de 30 de agosto de 2006-STN. 

 
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas 
pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que 
recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 4 º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei constituem-se dos seguintes: 

Demonstrativo I - Metas Anuais; 
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; 
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios 
Anteriores; 
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido; 
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; 

PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE PPAARRAANNAAPPOOEEMMAA 
EEssttaaddoo ddoo PPaarraannáá 
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Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS; 
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e 
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 

 
Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e 
a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município. 

 
METAS ANUAIS 

 
Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - 
Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, 
Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2021 e para 
os dois seguintes. 

 
§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 deverão levar em conta a previsão de 
aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, 
incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou 
atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os 
sugeridos pela Portaria nº 633/2006 da STN. 

 
§ 2º - Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores 
correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100. 

 
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 

 
Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do 
Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo 
entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, 
Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo 
análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas. 

 
§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinquenta mil 
habitantes, se restringe àqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2010. 

 
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 
Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais 
Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário 
e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com 
memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as 
fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os 
objetivos da Política Econômica Nacional. 

 
§ 1º - A elaboração deste Demonstrativo pelos municípios com população inferior a cinquenta mil 
habitantes, se restringe àqueles que tenham elaborado metas fiscais em exercícios anteriores a 2010. 

 
§ 2º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em 
valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I. 

 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio 
Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação. 
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Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do 
Regime Previdenciário. 

 
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

 
Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece 
também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem 
ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, 
geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos 
com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados. 

 
Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do 
Regime Previdenciário 

 
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Art. 10º - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de 
Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação 
financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios O 
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS, seguindo o modelo da Portaria nº 
633/2006-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por 
apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS. 

 
§ Único - A Portaria nº 633/06 alterou o Anexo de Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS e 
a Projeção do Fundo de Previdência, incluindo campos demonstrativos dos repasses da contribuição 
patronal, que passou a ser empenhada na Prefeitura e receita orçamentária no Fundo, em cumprimentos 
às Portarias nº 688, 689/05 e 338/06 - STN, que criou as Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias 
e a modalidade de aplicação Direta de Órgãos, Fundos e Entidades. 

 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 

 
Art. 11 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá 
conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a 
não propiciar desequilíbrio das contas públicas. 

 
§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que 
correspondam à tratamento diferenciado. 

 
§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente 
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO. 

 
Art. 12 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de 
lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua 
execução por um período superior a dois exercícios. 

 
Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, 
destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham 
caracterizar a criação de despesas de caráter continuado. 

 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, 

RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA. 
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METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS. 
 

Art. 13 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja 
instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-
as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas 
e os objetivos da política econômica nacional. 

 
Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 633/2006-STN, a base de dados da receita e da 
despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três 
exercícios anteriores e das previsões para 2021, 2022 e 2023. 

 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO. 

 
Art. 14 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, 
são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar 
as despesas não-financeiras. 

 
Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida 
pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às 
normas da contabilidade pública. 

 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL. 

 
Art. 15 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo 
Federal, com regulamentação pela STN. 

 
Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida 
Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a 
Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de 
Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida. 

 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA 

PÚBLICA. 
 

Art. 16 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será 
representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais. 

 
Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída 
dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2021, 2022 e 2023. 

 
II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
Art. 17 - As metas e as prioridades para o exercício de 2021 especificadas no Anexo I – Programas e 
Metas, estabelecidas por programas, objetivos, funções, subfunções, ações e metas, serão 
encaminhadas como anexo extraordinário no projeto de lei do Plano Plurianual para o quadriênio de  
2018 a 2021. 
§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2021 serão destinados, preferencialmente, para 
as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia em 
limite à programação das despesas. 

 
§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou 
diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita 
estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. 
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III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 
 

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2021 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, 
Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade 
Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada 
Entidade da Administração Municipal. 

 
Art. 19 - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades 
Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da 
Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou 
operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa  
e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e 
alterações posteriores, a qual deverão estar anexados conforme exigidos nas Portarias da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. 

 
Art. 20 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo 
Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação pertinente. 

 
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 

 
Art. 21 - O Orçamento para exercício de 2021 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do 
equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, 
Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF). 

 
Art. 22 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2021 deverão observar os  efeitos 
da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento 
econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a 
projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF). 

 
Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder 
Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério 
Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas 
memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF). 

 
Art. 23 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o 
cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma 
proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de 
empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da 
LRF): 

 
I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias; 
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e 
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. 

 
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para 
implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será 
considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada 
fonte de recursos. 

 
Art. 24 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, 
programadas para 2021, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas 
Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual de 2020 (art. 4º, § 2º da LRF), 
conforme demonstrado em Anexo desta Lei. 
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO N º 051/2020 
TOMADA DE PREÇOS N º 002/2020 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO 
CONTRATADA: SUPER K ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL E INCORPORAÇÃO -
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.898.134/0001-8326.865.750/0001-10   , localizada a Rua 
Massaru Uchida, 771, Centro, Santo Inacio -PR. 
BASE LEGAL: ARTIGO 65, § 1º, inciso II, DA LEI N º º 8666/93. 
VALOR DO TERMO ADITIVO: R$-8.519,31 ( Oito mil, quinhentos e dezenove reais e 
trinta e um centavos ),, correspondente a 23,12% (vinte e três virgula doze )   por cento do 
valor do contrato. 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM 828,86 M2 
COM DUAS PRAÇAS EM PISO INTERTRAVADOS COM 52 M2 E INSTALAÇÃO 
DE BANCOS NO CONJUNTO JOÃO DE BARRO 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
05. DEPTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS 
05.001  DIVISÃO DE OBRAS 
15.451.0012.1045  CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS DE AREA DE 
LASER 
0410  3.3.90.30.00.00  000  OBRAS E INSTALAÇÕES  
0421  3.3.90.30.00.00 780  OBRAS E INSTALAÇÕES 
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  08/09/2020 
 
SANTO INÁCIO – PR  22 DE JUNHO DE 2020 
 
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 

        EXTRATO DO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 
001/2020-PMSI 

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 

O MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Prefeito Senhor JUNIOR MARCELINO DOS 
SANTOS, torna público que na data, horário e local indicados, 
fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo 
MAIOR OFERTA, DESTINADA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS 
DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO – 
PR. CONFORME ABAIXO: 

DIA: 27 DE JULHO DE 2020. 

HORÁRIO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: DAS 
13h30min às 14h00min.  

DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h00min. 

ENDEREÇO: Sala de Licitação junto ao prédio da Prefeitura do 
Município de Santo Inácio, localizada na Rua Marcelino Alves 
de Alcântara, n º 133 - Centro – Santo Inácio – Paraná. 

Lote de terreno urbano nº 01, da quadra 17, com área de 
397,20m²,......R$-32.000,00 

Lote nº 02, da quadra 17, com área de 264,80m²,.....R$-27.000,00 

Lote nº 03, da quadra 17, com área de 264,80m²,......R$-27.000,00 

Lote nº 04, da quadra 17, com área de 264,80m²,......R$-27.000,00 

Lote nº 05, da quadra 17, com área de 264,80m²,......R$-27.000,00 

Lote nº 06, da quadra 17, com área de 264,80m²,.....R$-27.000,00 

Lote nº 07, da quadra 17, com área de 264,80m²,.....R$-27.000,00 

Lote 008 - de terras rural sob nº 231-C, originado da subdivisão 
de parte do lote 231, com  área de 2,420 hectares, ou 24.200,00 
metros quadrados...................................R$-85.000,00 

O EDITAL EM INTEIRO TEOR ESTÁ A DISPOSIÇAO DOS 
INTERESSADOS DE SEGUNDA E SEXTA FEIRA, DAS 
08h00min ás 16H00min, NO SETOR DE LICITAÇÃO 
LOCALIZADO A RUA MARCELINO ALVES DE 
ALCÂNTARA, N º 133, NA CIDADE DE SANTO INÁCIO, 
ESTADO DO PARANÁ, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, 
MURAL DO TCE-Pr. 

QUAISQUER INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS NO 
ENDEREÇO ACIMA,  PELO TELEFONE (44) 3352-1222 ou e-
mail: licitacao@santoinacio.pr.gov.br 

Santo Inácio Pr., 23   de Junho  de 2.020. 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS  

           Prefeito Municipal 
 

  
MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

DECRETO Nº 3486/2020 DE 23 DE JUNHO DE 2020 
               

Designa Fiscal de Contrato e Substituto. 
 

A Prefeita do Município de Florida, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei: 
                                  

DECRETA 
 

Art. 1º Fica Designado a Sra. VIVIAN VACHOLIZ MARINS DALL’AGO CPF 
nº 065.028.619-70, ocupante do cargo de Provimento de Comissão de 
SECRETÁRIA DE SAÚDE, para atuar como fiscal dos Contratos nº 27/2020, 
28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020 e 
36/2020. Referente ao Pregão Presencial nº 27/2020. 

 
           Art. 2º Fica o Sra. ROSILETI VACHOLIZ DA SILVA QUADRADO, portadora 
do CPF nº 007.017.329-03, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, para atuar como Fiscal Substituto. 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigora na data de sua publicação.  
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Florida, 23 de junho de 2020. 
 
 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Florida, 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
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Art. 25 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, 
aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF). 

 
§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência 
e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2020. 

 
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhara Projeto de Lei à Câmara 
Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas. 

 
Art. 26 - O Orçamento para o exercício de 2021 destinará recursos para a Reserva de Contingência e 
abertura de créditos suplementares, que são destinados ao reforço de dotações orçamentárias existentes 
e abertos por decreto do Poder Executivo. A vigência do crédito suplementar é restrita ao exercício 
financeiro referente ao orçamento em execução. 

 
§ 1º A lei orçamentária anual LOA concederá, de forma prévia e genérica, autorização para créditos 
adicionais suplementares amparados nos recursos financeiros: na anulação parcial ou total de dotação 
no superávit financeiro e em excesso de arrecadação. Obedecendo ao limite de 10% do valor do total do 
orçamento de cada entidade e para cada tipo de recurso financeiro. 

 
§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for 
o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria 
MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF). 

 
§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se 
concretizem até o dia 01 de dezembro de 2021, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram 
insuficientes. 

 
Art. 27 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se 
contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF). 

 
Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei 
Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução 
mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF). 

 
Art. 29 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2021 com dotações vinculadas e 
fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e 
outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido 
o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § 
parágrafo único e 50, I da LRF). 

 
Art. 30 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2021, constante do Anexo Próprio desta Lei, 
não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF). 

 
Art. 31 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente 
aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnicas e 
voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica 
(art. 4º, I, "f" e 26 da LRF). 

 
Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas 
no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de 
contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal). 
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Art. 32 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no 
processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade. 

 
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas 
irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que 
acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2021, em cada evento, não 
exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, 
devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF). 

 
Art. 33 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos 
novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de 
transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF). 

 
Art. 34 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração 
Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 
62 da LRF). 

 
Art. 35 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2021 a preços correntes. 

 
Art. 36 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou 
Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de 
Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 
163/2001. 

 
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de 
Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou 
Operações Especiais, alterações de fonte de recursos poderá ser feita por Decreto da Prefeita Municipal 
no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder 
Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal). 

 
Art. 37 - Durante a execução orçamentária, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá 
incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma 
de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2021 (art. 167, I da 
Constituição Federal). 

 
Art. 38 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao 
estabelecido no art. 50, § 3º da LRF. 

 
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base 
as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final 
do exercício (art. 4º, "e" da LRF). 

 
Art. 39 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei 
Orçamentária de 2021 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a 
acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das 
metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF). 

 
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 
Art. 40 - A Lei Orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação de Operações de 
Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das 
Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma 
estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32). 
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Art. 41 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, 
Parágrafo Único da LRF). 

 
Art. 42 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o 
excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e 
movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF). 

 
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL 

 
Art. 43 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2021, criar cargos e 
funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder 
vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, 
observando os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal). 

 
Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei 
de orçamento para 2021. 

 
Art. 44 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com 
pessoal de cada um dos Poderes em 2021, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da 
Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2020, acrescida de 5%, obedecido o 
limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF). 

 
Art. 45 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado 
pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras 
pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 
20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF). 

 
Art. 46 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal 
caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF): 

 
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores; 
II - eliminação das despesas com horas-extras; 
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão; 
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário. 

 
Art. 47 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra 
referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra 
cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos 
da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde 
que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do 
contratado ou de terceiros. 

 
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou 
utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar 
substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa. 

 
VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA 

 
Art. 48 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de 
natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou 
beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser 
considerados no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e 
financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF). 
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Art. 49 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança 
sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se 
constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF). 

 
Art. 50 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou 
financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de 
compensação (art. 14, § 2º da LRF). 

 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 51 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo 
estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o 
encerramento do período legislativo anual. 

 
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste 
artigo. 

 
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício 
financeiro de 2021, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma 
original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. 

 
Art. 52 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento 
de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. 

 
Art. 53 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão 
ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo (art. 167, § 2º da 
Constituição Federal). 

 
Art. 54 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual 
através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de 
competência ou não do Município. 

 
Art. 55 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de junho do 
ano de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Leurides Sampaio Ferreira Navarro 
Prefeita Municipal 
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Art. 49 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança 
sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se 
constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF). 

 
Art. 50 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou 
financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de 
compensação (art. 14, § 2º da LRF). 

 
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 51 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo 
estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o 
encerramento do período legislativo anual. 

 
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste 
artigo. 

 
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício 
financeiro de 2021, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma 
original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. 

 
Art. 52 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento 
de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria. 

 
Art. 53 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão 
ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo (art. 167, § 2º da 
Constituição Federal). 

 
Art. 54 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual 
através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de 
competência ou não do Município. 

 
Art. 55 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de junho do 
ano de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Leurides Sampaio Ferreira Navarro 
Prefeita Municipal 
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III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 
 

Art. 18 - O orçamento para o exercício financeiro de 2021 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, 
Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade 
Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada 
Entidade da Administração Municipal. 

 
Art. 19 - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades 
Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da 
Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou 
operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa  
e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e 
alterações posteriores, a qual deverão estar anexados conforme exigidos nas Portarias da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. 

 
Art. 20 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo 
Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação pertinente. 

 
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 

 
Art. 21 - O Orçamento para exercício de 2021 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do 
equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, 
Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF). 

 
Art. 22 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2021 deverão observar os  efeitos 
da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento 
econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a 
projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF). 

 
Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder 
Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério 
Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas 
memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF). 

 
Art. 23 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o 
cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma 
proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de 
empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da 
LRF): 

 
I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias; 
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e 
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. 

 
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para 
implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será 
considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada 
fonte de recursos. 

 
Art. 24 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, 
programadas para 2021, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas 
Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual de 2020 (art. 4º, § 2º da LRF), 
conforme demonstrado em Anexo desta Lei. 

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE PPAARRAANNAAPPOOEEMMAA 
EEssttaaddoo ddoo PPaarraannáá 

CCNNPPJJ nnºº 7766..997700..339911//00000011--3399 



Nova Esperança | 24 de Junho de 2020 | Quarta-feira Nova Esperança: Edição 3200 | Colorado: Edição 2287 07

DECRETO Nº. 78/2020 

Data: 23 de junho de 2020 

Súmula: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, inclusão no PPA 2018-
2021 e LDO 2020referente aditivo da obra de reforma, ampliação e modernização do complexo esportivo 
do ginásio de esportes municipal e dá outras providências. 
 
SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita Municipal de Paranacity, Estado do Paraná, 
amparada pela Lei Municipal nº. 2.374 de 23/06/2020, 
 
 DECRETA: 
 
Artigo 1º. – Fica autorizada a proceder a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, para 
o segundo aditivo da obra de reforma,ampliação e modernização do complexo esportivo do ginásio de 
esportes municipal no valor de R$ 67.831,85 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta e 
cinco centavos) mediante a inclusão de despesa com a seguinte classificação orçamentária: 
11 SECRETARIA DE ESPORTES 
11.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
11.02.27 DESPORTO E LAZER 
11.02.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 
11.02.27.812.0024 ESPORTE PARA TODOS 
11.02.27.812.0024.1051 ADITIVO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES 
449051 1000 824 Obras e instalações R$ 67.831,85 
 
Artigo 2º. – Como recurso para atender a abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 
anterior, será utilizado a redução de dotação orçamentária (art. 43, § 1, Inciso III, Lei 4.320/64) no valor de 
R$ 67.831,85 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) conforme 
segue: 
 
07.02.15.451.0014.2098 MANUTENÇÃO DO CINDEPAR 
337170 1000 192 Rateio pela participação em consórcio R$ 67.831,85 
 
Artigo 3º. – Fica autorizada a incluir meta e prioridade na Lei Municipal nº.2.223 de 11.12.2017, que 
dispõem sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras e dá outras providências, com a 
seguinte redação: 

Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias 
Programa  /  Órgão  /  Unidade Discriminação da Ação Exercício 2020 - Valor 

 
24  /  11  /  02 

1.051 – Aditivo da obra de 
reforma, ampliação e 
modernização do complexo 
esportivo do ginásio de esportes 

 
R$ 67.831,85 

Informações por Programas – Objetivos, Ações e Metas 
Código da ação Projeto/Atividade - Ação Metas 2020 - Valor 

 
1.051 

Aditivo da obra de reforma, 
ampliação e modernização do 
complexo esportivo do ginásio 
de esportes 

 
R$ 67.831,85 

 
Artigo 4º. – Fica autorizada a incluir Meta e Prioridade na Lei Municipal nº. 2.338/2019 de 13.11.2019 
que dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências, com a 
seguinte descrição:  
 

Ações Produto – 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 
R$ 

Recurso 

1.051 – Aditivo     

da obra de 
reforma, 
ampliação e 
modernização do 
complexo 
esportivo do 
ginásio de 
esportes 

 
 

Obra 

 
 

Serviço 

 
 

67.831,85 

 
 

1000 Recursos 
ordinários - livres 

 
Artigo 5º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
     Paço Municipal Adalberto Inocêncio – Paranacity – Estado do Paraná, em 23 de junho de 2020. 
 
 

Sueli Terezinha Wanderbrook 
PREFEITA MUNICIPAL 

DECRETO Nº. 79/2020 

Data: 23de junho de 2020 

Súmula: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, inclusão no PPA 2018-
2021 e LDO 2020destinado a aplicação dos recursos procedentesda lei Complementar nº. 173/2020 que 
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus  Covid19e dá outras providências. 
 
SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita Municipal de Paranacity, Estado do Paraná, 
amparada pela Lei Municipal nº. 2.375 de 23/06/2020, 
 
 DECRETA: 
 
Artigo 1º. – Fica autorizada a proceder a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no 
departamento de finanças, fundo municipal de saúde e no fundo municipal de assistência social destinado 
ao registro de débitos de PASEP e aplicação dos recursos procedentes da Lei Complementar nº. 173/2020 
que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus  Covid19,no valor de R$ 
1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), mediante a inclusão de despesas com as seguintes 
classificações orçamentárias: 
 
06 SECRETARIA DE FINANÇAS 
06.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
06.02.28 ENCARGOS ESPECIAIS 
06.02.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
06.02.28.846.0007 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RESPONSÁVEL 
06.02.28.846.0007.2085 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 
339047 492 825 Obrigações tributárias e contributivas R$ 11.667,00 
339047 491 826 Obrigações tributárias e contributivas R$ 1.662,00 
 
08 SECRETARIA DE SAÚDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02.10 SAÚDE 
08.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 
08.02.10.301.0026 SAÚDE 24H 
08.02.10.301.0026.1045 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

CORONAVÍRUS - COVID19 
319011 492 827 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil R$ 1.161.833,00 
319011 491 828 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil R$ 118.838,00 
 
10 SECRETARIA DA CRIANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
10.02.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
10.02.08.244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 
10.02.08.244.0028 RESGATE SOCIAL 
10.02.08.244.0028.1045 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

CORONAVÍRUS - COVID19 
319011 491 829 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil R$ 46.000,00 
 
Artigo 2º. – Como recurso para atender a abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 
anterior, será utilizado o excesso de arrecadação (art. 43, § 1, Inciso II, Lei 4.320/64) no valor de 
1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), conforme descrições abaixo: 
 
Fonte de recurso padrão – 100003.13.07.00.0 –  Apoio 
Financeiro aos Municípios – AFM  
 Rubrica – 4.17.18.99.11.04.00.00 – Outras 
Transferências da União - Apoio Financeiro aos 
Municípios– AFM – Lei Complementar nº. 173/2020 

R$  
 

1.173.500,00 

 
Fonte de recurso padrão – 101024.09.99.06.18 –  Apoio R$  
Financeiro aos Municípios – AFM  
 Rubrica – 4.17.18.99.11.03.00.00 – Outras 
Transferências da União – Auxílio Financ. para Ações de 
Saúde e Assistência Social –Lei Complementar nº. 
173/2020 

 
166.500,00 

 
Artigo 3º. – Fica autorizada a incluir meta e prioridade na Lei Municipal nº.2.223 de 11.12.2017, que 
dispõem sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras e dá outras providências, 
com a seguinte redação: 

Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias 
 

Programa  /  Órgão  /  Unidade Discriminação da Ação Exercício 2020 - Valor 
0007  /  06  / 02 2.085 – Contribuição ao PASEP R$ 13.329,00 

 
Programa  /  Órgão  /  Unidade Discriminação da Ação Exercício 2020 - Valor 

 
0026  /  08  / 02 

1.045 – Execução das Ações de 
Enfrentamento da Emergência 
Coronavírus – Covid19 

 
R$1.280.671,00 

 
Programa  /  Órgão  /  Unidade Discriminação da Ação Exercício 2020 - Valor 

 
0028  /  10  / 02 

1.045 – Execução das Ações de 
Enfrentamento da Emergência 
Coronavírus – Covid19 

 
R$ 46.000,00 

 
Informações por Programas – Objetivos, Ações e Metas 

 
Código da ação Projeto/Atividade - Ação Metas 2020 - Valor 

2.085 – Contribuição ao PASEP R$ 13.329,00 
 

Código da ação Projeto/Atividade - Ação Metas 2020 - Valor 
1.045 

Setor de Saúde 
– Execução das Ações de 
Enfrentamento da Emergência 
Coronavírus – Covid19 

 
R$ 1.280.671,00 

 
Código da ação Projeto/Atividade - Ação Metas 2020 - Valor 

1.045 
Setor Social 

– Execução das Ações de 
Enfrentamento da Emergência 
Coronavírus – Covid19 

 
R$ 46.000,00 

 
Artigo 4º. – Fica autorizada a incluir Meta e Prioridade na Lei Municipal nº. 2.338/2019 de 13.11.2019 
que dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências, com a 
seguinte descrição:  
 

Ações Produto – Un. de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 
R$ 

Recurso 

 
 
 
2.085 – 
Contribuição ao 
PASEP 

 
 
 
 

Débito 

 
 
 
 

Diversos 

 
11.667,00 

 
 
 

1.662,00 

100003.13.07.00.0  
492 - Apoio 

Financeiro aos 
Municípios – AFM  

 
101024.09.99.06.18 

491 - Ações de 
Saúde, 

Assist.Social para 
Enfrentamento 

COVID19 
 

1.045 – Execução 
das Ações de 
Enfrent.da 
Emerg.Coronavírus 
– Covid19 - Saúde 

 
 

Folha de 
Pagamento 

 
 

Diversos 

 
 

1.173.500,00 
 
 
 
 

100003.13.07.00.0 
- 492 - Apoio 
Financeiro aos 

Municípios – AFM 

1.045 – Execução 
das Ações de 
Enfrentamento da 
Emergência 
Coronavírus – 
Covid19 –Saúde e 
Social 

 
 

Folha de 
Pagamento 

 

 
 

Diversos 

 
 

Saúde 120.500,00 
 

Social  46.000,00  

101024.09.99.06.18 
– 491 – Auxílio 
Financeiro para 
Ações de Saúde, 

Assist. Social para 
Enfrentamento 

COVID19 
 
Artigo 5º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
     Paço Municipal Adalberto Inocêncio – Paranacity – Estado do Paraná, em 23 de junho de 2020. 
 
 

Sueli Terezinha Wanderbrook 
PREFEITA MUNICIPAL 

Paço Municipal Adalberto Inocêncio – Paranacity – Estado do Paraná, em 

Sueli Terezinha Wanderbrook
PREFEITA MUNICIPAL

cipal Adalberto Inocêncio – Paranacity – Estado do Paraná, em 

Sueli Terezinha Wanderbrook
PREFEITA MUNICIPAL

     PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 
          Rua Bela Vista,1014   - Centro  -  Fone/fAX: (44) 3278-1592 - CEP. 87170-000 

       E-mail: ourizona@pr.gov.br -  CNPJ: 76.282.672/0001-07 
      Departamento de Divisão do Pessoal 

      OURIZONA  -  PARANÁ 
 

 

Portaria nº.  74/2020 
 
    O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal 
de Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, 

R    E     S    O    L    V    E 
                         
    Conceder 15 (quinze) dias de férias regulamentares 
à servidora Solange Simões Magi, RG.4.135.932-3 - PR, lotada como 
Secretária de Educação, compreendido no período de 22/06/2020 a 
06/07/2020 referentes ao período aquisitivo de 01/02/2018 a 01/02/2019. 
 
REGISTRE-SE          

PUBLIQUE-SE             
CUMPRA-SE 

 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 19 DE JUNHO DE 2020. 
 

MANOEL RODRIGO AMADO 
                                                        Prefeito Municipal     

 

PUBLIQUE-SE            

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 19 DE JUNH

MANOEL RODRIGO AMADO
                              Prefeito Municipal    

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 

Rua Bela Vista,1014   - Centro  -  Fone: (44) 3278-1270 -  CEP. 87170-000 
E-mail: prefeituraourizona@pr.gov.br  -  CNPJ: 76.282.672/0001-07 

Departamento de Recursos Humanos 
OURIZONA  -  PARANÁ 

 
 
 

Portaria nº. 75/2020 
 
    O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de 
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
     
 

R    E     S    O    L    V    E 
 
                        Conceder, conforme Art. 392, § 1º da Consolidação 

das Leis do Trabalho e o Art. 3º do Decreto nº. 75.207/75. 120 (cento e vinte) 

dias de LICENÇA MATERNIDADE à servidora DIRCILENE APARECIDA DA 

SILVA VANÇAN portadora do RG. Nº 7.614.719-1-PR, lotada como Auxiliar 

Administrativo, no Departamento da Fazenda, neste Município, contados no 

período de 19/06/2020 a 16/10/2020, conforme atestado médico do Dr. Tiago 

Oliveira Sapata- CRM/PR28227, da cidade de Maringá – Pr. 

Registre-se                 e               Cumpra-se 
 
 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 23 DE JUNHO DE 2020. 
    
 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal 

 

Registre-se                 e               Cumpra
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 23 DE JUNHO

   

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

LEI Nº. 2.374/2020 

Data: 23 de junho de 2020 

Súmula: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, inclusão no PPA 2018-
2021 e LDO 2020referente aditivo da obra de reforma, ampliação e modernização do complexo esportivo 
do ginásio de esportes municipal e dá outras providências. 
 
     A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU 
PREFEITA MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Artigo 1º. – Fica autorizada a proceder a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, para 
o segundo aditivo da obra de reforma,ampliação e modernização do complexo esportivo do ginásio de 
esportes municipal no valor de R$ 67.831,85 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta e 
cinco centavos) mediante a inclusão de despesa com a seguinte classificação orçamentária: 
11 SECRETARIA DE ESPORTES 
11.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
11.02.27 DESPORTO E LAZER 
11.02.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 
11.02.27.812.0024 ESPORTE PARA TODOS 
11.02.27.812.0024.1051 ADITIVO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO DE ESPORTES 
449051 1000 824 Obras e instalações R$ 67.831,85 
 
Artigo 2º. – Como recurso para atender a abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 
anterior, será utilizado a redução de dotação orçamentária (art. 43, § 1, Inciso III, Lei 4.320/64) no valor de 
R$ 67.831,85 (sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) conforme 
segue: 
 
07.02.15.451.0014.2098 MANUTENÇÃO DO CINDEPAR 
337170 1000 192 Rateio pela participação em consórcio R$ 67.831,85 
 
Artigo 3º. – Fica autorizada a incluir meta e prioridade na Lei Municipal nº.2.223 de 11.12.2017, que 
dispõem sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras e dá outras providências, com a 
seguinte redação: 

Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias 
Programa  /  Órgão  /  Unidade Discriminação da Ação Exercício 2020 - Valor 

 
24  /  11  /  02 

1.051 – Aditivo da obra de 
reforma, ampliação e 
modernização do complexo 
esportivo do ginásio de esportes 

 
R$ 67.831,85 

 
Informações por Programas – Objetivos, Ações e Metas 

Código da ação Projeto/Atividade - Ação Metas 2020 - Valor 
 

1.051 
Aditivo da obra de reforma, 
ampliação e modernização do 
complexo esportivo do ginásio 
de esportes 

 
R$ 67.831,85 

 
Artigo 4º. – Fica autorizada a incluir Meta e Prioridade na Lei Municipal nº. 2.338/2019 de 13.11.2019 
que dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências, com a 
seguinte descrição:  
 

Ações Produto – 
Unidade de 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 
R$ 

Recurso 

1.051 – Aditivo 
da obra de 
reforma, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ampliação e 
modernização do 
complexo 
esportivo do 
ginásio de 
esportes 

Obra Serviço 67.831,85 1000 Recursos 
ordinários - livres 

 
Artigo 5º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
     Paço Municipal Adalberto Inocêncio – Paranacity – Estado do Paraná, em 23 de junho de 2020. 
 
 

Sueli Terezinha Wanderbrook 
PREFEITA MUNICIPAL 

LEI Nº. 2.375/2020 

Data: 23de junho de 2020 

Súmula: Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, inclusão no PPA 2018-
2021 e LDO 2020destinado a aplicação dos recursos procedentesda lei Complementar nº. 173/2020 que 
estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus  Covid19e dá outras providências. 
 
     A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU 
PREFEITA MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Artigo 1º. – Fica autorizada a proceder a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no 
departamento de finanças, fundo municipal de saúde e no fundo municipal de assistência social destinado 
ao registro de débitos de PASEP e aplicação dos recursos procedentes da Lei Complementar nº. 173/2020 
que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus  Covid19,no valor de R$ 
1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), mediante a inclusão de despesas com as seguintes 
classificações orçamentárias: 
 
06 SECRETARIA DE FINANÇAS 
06.02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
06.02.28 ENCARGOS ESPECIAIS 
06.02.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
06.02.28.846.0007 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RESPONSÁVEL 
06.02.28.846.0007.2085 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 
339047 492 825 Obrigações tributárias e contributivas R$ 11.667,00 
339047 491 826 Obrigações tributárias e contributivas R$ 1.662,00 
 
08 SECRETARIA DE SAÚDE 
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.02.10 SAÚDE 
08.02.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 
08.02.10.301.0026 SAÚDE 24H 
08.02.10.301.0026.1045 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

CORONAVÍRUS - COVID19 
319011 492 827 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil R$ 1.161.833,00 
319011 491 828 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil R$ 118.838,00 
 
10 SECRETARIA DA CRIANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
10.02.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
10.02.08.244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA 
10.02.08.244.0028 RESGATE SOCIAL 
10.02.08.244.0028.1045 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

CORONAVÍRUS - COVID19 
319011 491 829 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil R$ 46.000,00 
 
Artigo 2º. – Como recurso para atender a abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 
anterior, será utilizado o excesso de arrecadação (art. 43, § 1, Inciso II, Lei 4.320/64) no valor de 
1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), conforme descrições abaixo: 
 
Fonte de recurso padrão – 100003.13.07.00.0 –  Apoio 
Financeiro aos Municípios – AFM  
 Rubrica – 4.17.18.99.11.04.00.00 – Outras 
Transferências da União - Apoio Financeiro aos 
Municípios– AFM – Lei Complementar nº. 173/2020 

R$  
 

1.173.500,00 

 
Fonte de recurso padrão – 101024.09.99.06.18 –  Apoio 
Financeiro aos Municípios – AFM  

R$  
 

 Rubrica – 4.17.18.99.11.03.00.00 – Outras 
Transferências da União – Auxílio Financ. para Ações de 
Saúde e Assistência Social –Lei Complementar nº. 
173/2020 

166.500,00 

 
Artigo 3º. – Fica autorizada a incluir meta e prioridade na Lei Municipal nº.2.223 de 11.12.2017, que 
dispõem sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras e dá outras providências, 
com a seguinte redação: 

Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias 
 

Programa  /  Órgão  /  Unidade Discriminação da Ação Exercício 2020 - Valor 
0007  /  06  / 02 2.085 – Contribuição ao PASEP R$ 13.329,00 

 
Programa  /  Órgão  /  Unidade Discriminação da Ação Exercício 2020 - Valor 

 
0026  /  08  / 02 

1.045 – Execução das Ações de 
Enfrentamento da Emergência 
Coronavírus – Covid19 

 
R$1.280.671,00 

 
Programa  /  Órgão  /  Unidade Discriminação da Ação Exercício 2020 - Valor 

 
0028  /  10  / 02 

1.045 – Execução das Ações de 
Enfrentamento da Emergência 
Coronavírus – Covid19 

 
R$ 46.000,00 

 
Informações por Programas – Objetivos, Ações e Metas 

 
Código da ação Projeto/Atividade - Ação Metas 2020 - Valor 

2.085 – Contribuição ao PASEP R$ 13.329,00 
 

Código da ação Projeto/Atividade - Ação Metas 2020 - Valor 
1.045 

Setor de Saúde 
– Execução das Ações de 
Enfrentamento da Emergência 
Coronavírus – Covid19 

 
R$ 1.280.671,00 

 
Código da ação Projeto/Atividade - Ação Metas 2020 - Valor 

1.045 
Setor Social 

– Execução das Ações de 
Enfrentamento da Emergência 
Coronavírus – Covid19 

 
R$ 46.000,00 

 
Artigo 4º. – Fica autorizada a incluir Meta e Prioridade na Lei Municipal nº. 2.338/2019 de 13.11.2019 
que dispõem sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências, com a 
seguinte descrição:  
 

Ações Produto – Un. de 
Medida 

Meta Física Meta Financeira 
R$ 

Recurso 

 
 
 
2.085 – 
Contribuição ao 
PASEP 

 
 
 
 

Débito 

 
 
 
 

Diversos 

 
11.667,00 

 
 
 

1.662,00 

100003.13.07.00.0  
492 - Apoio 

Financeiro aos 
Municípios – AFM  

 
101024.09.99.06.18 

491 - Ações de 
Saúde, 

Assist.Social para 
Enfrentamento 

COVID19 
 

1.045 – Execução 
das Ações de 
Enfrent.da 
Emerg.Coronavírus 
– Covid19 - Saúde 

 
 

Folha de 
Pagamento 

 
 

Diversos 

 
 

1.173.500,00 
 
 
 
 

100003.13.07.00.0 
- 492 - Apoio 
Financeiro aos 

Municípios – AFM 

1.045 – Execução 
das Ações de 
Enfrentamento da 
Emergência 
Coronavírus – 
Covid19 –Saúde e 
Social 

 
 

Folha de 
Pagamento 

 

 
 

Diversos 

 
 

Saúde 120.500,00 
 

Social  46.000,00  

101024.09.99.06.18 
– 491 – Auxílio 
Financeiro para 
Ações de Saúde, 

Assist. Social para 
Enfrentamento 

COVID19 
 
Artigo 5º. – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
     Paço Municipal Adalberto Inocêncio – Paranacity – Estado do Paraná, em 23 de junho de 2020. 
 
 

Sueli Terezinha Wanderbrook 
PREFEITA MUNICIPAL 

Paço Municipal Adalberto Inocêncio – Paranacity – Estado do Paraná, em 

Sueli Terezinha Wanderbrook
PREFEITA MUNICIPAL

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Adalberto Inocêncio – Paranacity – Estado do Paraná, em 

Sueli Terezinha Wanderbrook
PREFEITA MUNICIPAL

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 

Rua Bela Vista,1014   - Centro  -  Fone: (44) 3278-1592 - Fax: (44) 3278-1314  -  CEP. 87170-000 
E-mail:rh@ourizona.pr.gov.br  -  CNPJ: 76.282.672/0001-07 

Departamento de Recursos Humanos 
OURIZONA  -  PARANÁ 

_____________________________________________ 

1  

 

 
ERRATA 

 
Declaramos que no momento de enviar a Portaria sob n° 074 no qual concede 15 

(quinze) dias de férias à senhoraSOLANGE SIMÕES MAGI, o mesmo foi enviado com erro 

de digitação, sendo que onde lê-se 

“lotada como Secretária de Saúde” 
Leia-se: 

“lotada como Secretária de Educação” 
 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ, 22DE 

JUNHODE2020. 

 
MANOEL RODRIGO AMADO 

Prefeito Municipal 
 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ, 

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 
 CNPJ: 76.282.672/0001-07 

Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44) 3278-1270  
Cep: 87.170-000   -   Ourizona   -   Paraná 

 
 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020- PMO 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada:   R. GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI.  

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. 
Duração: 12 (doze) meses. 

Valor: R$ 191.472,66 (Cento e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 

sessenta e seis centavos). 
Data da Assinatura: 22 de junho de 2020. 

Ourizona-PR, 22 de junho de 2020. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 2020.

Ourizona-PR, 22 de junho de 2020

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 
 CNPJ: 76.282.672/0001-07 

Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44) 3278-1270  
Cep: 87.170-000   -   Ourizona   -   Paraná 

 
 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020- PMO 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada:   R. GALVANI BECKER ENGENHARIA EIRELI.  

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO 
CULTURAL, CONFORME PROJETO, MEMORIAIS E PLANILHAS. 
Duração: 12 (doze) meses. 

Valor: R$ 227.221,61 (Duzentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e um 

centavos). 

Data da Assinatura: 22 de junho de 2020. 

Ourizona-PR, 22 de junho de 2020. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 2020.

Ourizona-PR, 22 de junho de 2020

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 
 CNPJ: 76.282.672/0001-07 

Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44) 3278-1270  
Cep: 87.170-000   -   Ourizona   -   Paraná 

 
 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2020 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020- PMO 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada:   AZEVEDO TOBIAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.  

Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
DE PISCINA AQUECIDA, CONFORME PROJETO, MEMORIAIS E PLANILHAS. 
Duração: 12 (doze) meses. 

Valor: R$ 301.102,82 (Trezentos e um mil, cento e dois reais e oitenta e dois centavos). 
Data da Assinatura: 23 de junho de 2020. 

Ourizona-PR, 23 de junho de 2020. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 2020.

Ourizona-PR, 23 de junho de 2020

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
Estado do Paraná  

                     CNPJ nº 76.970.391/0001-39 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, 87680-000 - fonefax: 44 3342-1133 - E-mail: licitacaopoema@gmail.com.br 

www.paranapoema.pr.gov.br 
 

 
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO DO 
PARANÁ, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA 
PUBLICAÇÃO, O EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N  19/2020 – MENOR PREÇO POR ITEM, O QUAL 
TEM A SEGUINTE FINALIDADE: 
 
DO OBJETO:   A presente licitação tem como objeto o registro de preços para COMPACATADORA 
DE PAPEL, PAPELÃO, PLASTICOS E SIMILARES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ABAIXO, 
destinado ao atendimento da administração municipal, conforme descritos no ANEXO I - Termo 
de Referência. 
 
   
  
ENTREGA DE ENVELOPES  OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE 

PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:15 HORAS 
DO DIA 06 DE JULHO DE 2020. 

DATA ABERTURA       A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ 
REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2020, ÁS 08:30 HORAS, NA 
SALA APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARANAPOEMA. 

      Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser 
obtida na sede da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy -216, centro 
ou através do telefone (44) 3342-1133, em horário comercial. 
 

 
     Paranapoema, 23 de junho de 2020. 

 
 

_________________________________________________ 
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
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EXTRATO CONTRATO Nº 1301-937/2020 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO BOEING - EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 30.547.487/0001-98, com sede na Av. Beira lago, 78, centro, 
CEP: 86.150-000, na cidade de Alvorada do Sul - PR., neste ato representada pela Sr.(a) Oscar 
Netto Boeing, brasileiro, casado, empresário, inscrito(a) no CPF/MF nº 601.706.039-20, 
residente e domiciliado na Bento Munhoz da Rocha Neto, 325, Apto 02, bloco 6ª, condomínio 
residencial Castelo Branco, CEP: 86.186-125. 

OBJETO: Aquisição de medicamento e matérias de consumo em caráter de urgência devido a 
epidemia de dengue em nosso município. 

VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pel o prazo de 02(dois) meses a partir  da 
assinatura. 

VALOR: Pela Prestação dos Serviços, objeto do presente Contrato,  a 
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, sobre a quantia de R$ 15.988,36 (quinze mil 
e novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), mediante apresentação de 
nota Fiscal . 

 
DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAA:: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por 
conta de dotações orçamentárias: 

05.005.10.301.0048.2234.339030.0000 RED. 203 – material de consumo 
05.005.10.301.0048.2237.339030.0000 RED. 217 – material de consumo 
05.009.10.301.0019.1245.339030.0000 RED. 601 – material de consumo 
05.009.10.301.0019.1245.339030.0000 RED. 602 – material de consumo 
05.009.10.301.0019.2225.339030.0000 RED. 232 – material de consumo 
05.009.10.301.0019.2296.339030.0000 RED. 260 – material de consumo 
05.009.10.301.0048.2223.339030.0000 RED. 284 – material de consumo 
05.009.10.301.0048.2224.339030.0000 RED. 296 – material de consumo 
 

 
Paranapoema, 23 de junho de 2020. 

 
 
 

____________________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO  
PREFEITA MUNICIPAL  

CONTRATANTE 
 

 

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPAARRAANNAAPPOOEEMMAA  
EEssttaaddoo  ddoo  PPaarraannáá    

      CCNNPPJJ  nnºº  7766..997700..339911//00000011--3399  
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Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2020 

 
RATIFICO PROCESSO DE DISPENSA Nº 07/2020 – P.M.P, NA FORMA DOS 

PARECERES DA LEI 
 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8666 ART 24 É DISPENSAVEL LICITAÇÃO – para outros serviços e 
compras de valor até 10% (dez por cento) do previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previsto nesta Lei, desde que não se refiram a parcela do 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que passa ser realizada de uma só vez: 
(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 
 

OBJETO:  Aquisição de medicamento e matérias de consumo em caráter de urgência devido a 

epidemia de dengue em nosso município.   

 
EMPRESA: Distribuidora de Medicamento Boeing - Eireli. 
 
CNPJ: 30.547.487/0001-98 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 11.731,41 (onze mil e setecentos e trinta e um reais e quarenta e um 
centavos). 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
05.005.10.301.0048.2234.339030.0000 RED. 203 – material de consumo 
05.005.10.301.0048.2237.339030.0000 RED. 217 – material de consumo 
05.009.10.301.0019.1245.339030.0000 RED. 601 – material de consumo 
05.009.10.301.0019.1245.339030.0000 RED. 602 – material de consumo 
05.009.10.301.0019.2225.339030.0000 RED. 232 – material de consumo 
05.009.10.301.0019.2296.339030.0000 RED. 260 – material de consumo 
05.009.10.301.0048.2223.339030.0000 RED. 284 – material de consumo 
05.009.10.301.0048.2224.339030.0000 RED. 296 – material de consumo 
 
PRAZO DE ENTREGA: A PRAZO 

LOCAL E DATA: Paranapoema, 23 de junho de 2020. 

 

_______________________________________________ 

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO 
PREFEITA MUNICIPAL 
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Portaria 088/2020 

 
 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 
 
R E S O L V E 
 
 NOMEARasra.MARIANE DE SOUZA MAGRO RG-
10623469SESP PR para ocupar o cargo eletivo  de MEMBRO DO 
CONSELHO TUTELAR (suplente) – comissionados não efetivo – 
CONSELHO TUTELARpara o mandato a partir da data de 17 de 
junho de 2020 conforme deliberação do CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SANTO 
INÁCIO PR ofício nº01/2020  conforme atribuições conferidas pela 
Lei Municipal de Criação nº 581/1990, revogada e alterada pela Lei 
1124/2015 e Lei 1213/2019. 
 Esta Portaria entrara em vigor a partir de 17 de junho de 
2020, revogadas as disposições em contrario. 
 
 
 Registra-se, publica-se e Cumpra-se. 
 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado 
do Paraná, aos dezessetedias do mês de junho de dois mil e vinte. 
 
 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

                                 PORTARIA         090/2020 

                                     O SR JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempo de 
serviços, prova de títulos e graduação a servidora abaixo relacionados 
Conforme artigo 18,19 e 20 da lei 1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

TERESINHA CARVALHO DA MOTA 
MATRÍCULA 2852 
RG-4.062.791-0 

TECNICO EM 
ADMINISTRAÇÃO 

    27   30   E 
   

EDILSON MARRAFÃO 
MATRICULA 15725 
RG-3.676.538-0 SSP PR 

MOTORISTA    29 30  T 

                      Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do 
Paraná, aos  dezessete dias  dias do mês  de  junho  do ano de dois mil e 
vinte. 

 E- ESCOLARIDADE                                ____________________________ 

TS-TEMPO DE SERVIÇO                               Junior Marcelino dos Santos 

T- PROVA DE TITULO                                             Prefeito Municipal 

 

                                              

                                 

 

                                                                     

                                 

 

Portaria 091 /2020  

 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 
 
 R E S O L V E 
 
 EXONERAR  a partir de 19 de junho de 2020 a sra. 
JACIRA LOCASTRE LOPES  matricula 701  , CPF 605.800.899-
91RG. 2187710 SSP.PR  da função de PROFESSORA  na 
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO BÁSICO por motivo de 
aposentadoria. 
 Esta Portaria entrara em vigor a partir da publicação 
com efeitos a partir de 19 de junho de 2020,  revogadas as 
disposições em contrario. 
  
  Registra-se, publica-se e Cumpra-se. 
 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado 
do Paraná, aos dezoito dias do mês de junho  de dois mil e vinte. 
 
                       ______________________________ 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal

Portaria 092 /2020  

 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS: 
 
 R E S O L V E 
 
             EXONERAR  a partir de 19 de junho de 2020 a sra. 
JACIRA APARECIDA BEGA  matricula 450 CPF 605.801.199-04 
RG.7.291.469  SSP.PR  da função de PROFESSORA  na 
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO BÁSICO por motivo de 
aposentadoria. 
 Esta Portaria entrara em vigor a partir da publicação 
com efeitos a partir de 19 de junho de 2020,  revogadas as 
disposições em contrario. 
   
 Registra-se, publica-se e Cumpra-se. 
 
 Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Estado 
do Paraná, aos dezoito dias do mês de junho  de dois mil e vinte. 
 
                       ______________________________ 

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal    

              PORTARIA  093/2020

                                O SR JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempos de 
serviços, prova de títulos e graduação aos servidores abaixo relacionados 
Conforme artigo 18,19 e 20 da lei 1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

MELISSA VIEIRA DE LIMA 
MATRICULA 3436 
RG-10.333.440-3 SESP PR 

AGENTE DE 
SAUDE 

   12   13  T 

                          

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Est
do Paraná, aos dezoito dias do mês de junho  de dois mil e vinte

                       ______________________________
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, Est
do Paraná, aos dezoito dias do mês de junho  de dois mil e vinte

______________________________
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Portaria 092 /2020

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Iná , estado
dias do mês de  junho do ano de dois mil e 

                                ____________________________

                               Junior Marcelino dos Santos

Prefeito Municipal

Registra se, publica se e Cumpra

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Iná
aos dezessetedias do mês de junho de dois mil e vinte

JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

             PORTARIA    083 /2020

                                O SR JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempos de 
serviços, prova de títulos e graduação aos servidores abaixo relacionados 
Conforme artigo 18,19 e 20 da lei 1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

ELISANGELA CALVO GRIGOLI 
MATRICULA 2798 
RG-5342879 SESP PR 

FARMACEUTICA    46   47   T 

MARIA JOSETE DA SILVA 
MATRICULA 3434 
RG- 2.179.995 SSP PR 

AGENTE DE 
SAUDE 

   15   16  T 
 
 

                           

     

              PORTARIA    084 /2020

                                O SR JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempos de 
serviços, prova de títulos e graduação aos servidores abaixo relacionados 
Conforme artigo 18,19 e 20 da lei 1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

CLEITON MARRAFON TELINI 
MATRICULA 2909 
RG-78562790 SSP PR 

MOTORISTA    29   30   T 

ALESSIO FAVERI 
MATRICULA 3506 
RG- 61807241SESP PR 

MOTORISTA    26   27  T 
 
 

                           

                                               PORTARIA 085 / 2020 

                     JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL  DO 
MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO PR NO  USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                                                RESOLVE 

                        CONCEDER ao funcionário ORESTES CARDOSO NETTO  , 
matrícula 1252  RG/ID 1.932.522 SSP PR   , ocupante do cargo de 
DENTISTA,  LOTADO NA DIVISÃO DE SAÚDE -FMS, 270 (duzentos e 
setenta) dias de Licença especial  no período de 15 de julho de 2020 até o 
dia 10 de abril de 2021 referente aos períodos aquisitivos de 02/01/2004 
à 01/01/2009 - de 02/01/2009 à 01/01/2014 e de – 02/01/2014 à 
01/01/2019 . 

                        Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação 
salvo disposições em contrário. 

                                                     Santo Inácio, 15 de junho de 2020. 

 

                                                   ___________________________________ 

                                                     JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

                                                         PREFEITO MUNICIPAL 

                                          PORTARIA 086/2020 

                        JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ NOS USOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

R E S O L V E                           

                          CONCEDER, a funcionária ALZIRA SOARES VIEIRA   
matrícula 809    RG/ID 39556430 SSP PR , OCUPANTE do cargo de 
PROFESSORA , lotado na MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ENSINO BASICO-
CRECHE BOM PASTOR  09(nove) meses de licença especial a partir de  15 
de junho de 2020  até o dia 11 de março de 2021 referente aos períodos 
aquisitivos de 08/01/2003 à 07/01/2008, - 08/01/2008 à 07/01/2013 e de-
08/01/2013 à 07/01/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
publicação com efeitos a partir de 15 de junho de 2020 salvo disposições 
em contrário..                           

                                                       Santo Inácio, 15 de junho de 2020. 

 

                                                                 ________________________________________ 

                                                                  JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 

                                                                  PREFEITO MUNICIPAL 

 

                                                                     

                                 

 

    

              PORTARIA    087 /2020

                                O SR JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO DO PARANÁ NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempos de 
serviços, prova de títulos e graduação aos servidores abaixo relacionados 
Conforme artigo 18,19 e 20 da lei 1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

SILVIA CRISTINA DOS 
SANTOS 
MATRICULA 3451 
RG-7.205.792-0 SESP PR 

AUXILIAR DE 
VIGILANCIA 
SANITÁRIA 

   11   12   T 

                           

                                                       Santo Inácio, 15 de junho de 2020.

                                                                 ________________________________________

                                                                  JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

                                                    Santo Inácio, 15 de junho de 2020.

                                                   ___________________________________

                                                     JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : VM SERVIÇOS TECNICOS LTDA  
Objeto : Contratação de empresa para execução e prestação de 

serviços de topografia, de acordo com as necessidades do 
Município em áreas Rurais e Urbanas deste Município de 
Flórida. 

Valor total da 
Contratação 

: R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) 

Vigência do contrato : Até 23 de junho de 2021. 
 
Flórida, 23 de junho de 2020. 
 
 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 

DECRETO Nº 097/2020 
 
Abre crédito adicional suplementar no 
corrente exercício financeiro e dá outras 
providências.  
 

O Prefeito Municipal de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em especial ao contido na Lei Municipal nº 997/2019 de 25 de Novembro de 2019, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro um crédito adicional 

suplementar no valor total de R$ 66.250,00 (sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais) destinado a 
reforçar a seguinte dotação: 

 
Programa de Trabalho/ 

Elemento 
Código 
Local 

Descrição Projeto Atividade/ 
Descrição Elemento 

 
Fonte 

 
VALOR 

07.01.10.301.0011.1.011  Adquirir Ambulâncias e Veículos Leves   
4.4.90.52.00.00 574 Equipamentos e Material Permanente 3518 31.250,00 
4.4.90.52.00.00 575 Equipamentos e Material Permanente 518 35.000,00 

  TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES  66.250,00 
 
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito de que trata o presente Decreto, 

serão utilizados os recursos previstos no Art. 43, Inciso I e II da Lei Federal nº 4.320/64, 
conforme fontes abaixo indicadas: 

 
I – Superávit Financeiro de exercícios anteriores:  

 
FONTE DETALHAMENTO VALOR 

3518 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - UNIÃO – Exercício Anterior 31.250,00 
Total  31.250,00 

 
II – Excesso de Arrecadação neste exercício:  

 
FONTE DETALHAMENTO VALOR 

518 FMS - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTADUAL 35.000,00 
Total  35.000,00 

 
 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, ESTADO DO PARANÁ AOS 22 DIAS 
DO MÊS DE JUNHO DE 2020. 

 
 
 
 

______________________________ 
MANOEL RODRIGO AMADO 

Prefeito Municipal 
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DO MÊS DE JUNHO DE 2020. 

______________________________ 
MANOEL RODRIGO AMADO 

Prefeito Municipal 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
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A   Lei das Eleições tem por 
objetivo  a preservação do 
princípio da igualdade en-

tre os candidatos (art. 73, Lei nº 
9.504/97)  quando estabelece 
as  ações proibidas para aqueles 
candidatos que ocupam posi-
ções públicas, sendo que a pre-
visão de condutas vedadas aos 
agentes públicos visa  proteger 
os concorrentes que não tem a 
“máquina” administrativa como 
ferramenta de campanha. 

Considerando de forma  
geral, tem-se a proibição da  
cessão de patrimônio público 
em benefício de candidato ou 
partido, permitindo-se apenas 
para realização de convenções 
e desde que todos os partidos 
tenham oportunidade de ocupar 
o espaço público, bem como,  
não é  autorizado a utilização de 
materiais custeados pelo Poder 
Público,  cessão ou prestação 
de serviços por servidores ou 
empregados públicos, exceto se 
licenciado ou fora do horário de 
expediente.

Também é proibida a utiliza-
ção promocional da distribuição 
gratuita de bens e serviços so-
ciais custeados ou subvenciona-
dos Administração Pública, além 
da realização de inaugurações e 
apresentações artísticas custea-
das  com recursos públicos.

O Gestor público deve fi car 
atento aos  três meses que ante-
cedem as eleições, pois existem 
várias dedações, principalmente 
em relação ao quadro funcional, 
fi cando impedido de promover 
a revisão da remuneração dos 
servidores que supere os índices 
de infl ação e recomposição do 
poder aquisitivo. Ainda é veda-
da a nomeação, contratação, 
admissão, demissão sem justa 
causa, supressão, readaptação 
de vantagens, bem como,  difi -
cultar o exercício funcional e, de 
ofício, a remoção, transferência 
e exoneração de servidores 
públicos. 

Além das proibições vigentes 
na Lei Eleitoral, a Lei Comple-
mentar n. 173, publicada recen-
temente ( 27 de maio de 2020) 
e que estabeleceu  o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao 
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-
19), alterando  a Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 
2000, impôs várias proibições 
que se estendem além do prazo 
eleitoral, prevalecendo até 31 de 
dezembro de 2021, sendo elas:

Art. 8º Na hipótese de que 
trata o art. 65 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 
afetados pela calamidade públi-
ca decorrente da pandemia da 
Covid-19 fi cam proibidos, até 31 
de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, 
vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a 
membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públi-
cos e militares, exceto quando 
derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à 
calamidade pública;

II - criar cargo, emprego ou 
função que implique aumento 
de despesa;

III - alterar estrutura de car-
reira que implique aumento de 
despesa;

IV - admitir ou contratar pes-
soal, a qualquer título, ressalva-
das as reposições de cargos de 
chefi a, de direção e de asses-
soramento que não acarretem 

Condutas vedadas 
aos Agentes Públicos

aumento de despesa, as reposi-
ções decorrentes de vacâncias 
de cargos efetivos ou vitalícios, 
as contratações temporárias de 
que trata o inciso IX docaputdo 
art. 37 da Constituição Federal, 
as contratações de temporá-
rios para prestação de serviço 
militar e as contratações de 
alunos de órgãos de formação 
de militares;

V - realizar concurso público, 
exceto para as reposições de va-
câncias previstas no inciso IV;

VI - criar ou majorar auxí-
lios, vantagens, bônus, abonos, 
verbas de representação ou 
benefícios de qualquer natureza, 
inclusive os de cunho indeniza-
tório, em favor de membros de 
Poder, do Ministério Público ou 
da Defensoria Pública e de ser-
vidores e empregados públicos 
e militares, ou ainda de seus 
dependentes, exceto quando 
derivado de sentença judicial 
transitada em julgado ou de 
determinação legal anterior à 
calamidade;

VII - criar despesa obrigatória 
de caráter continuado, ressalva-
do o disposto nos §§ 1º e 2º;

VIII - adotar medida que 
implique reajuste de despesa 
obrigatória acima da variação 
da infl ação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), observada a 
preservação do poder aquisitivo 
referida no inciso IV docaputdo 
art. 7º da Constituição Federal;

IX - contar esse tempo como 
de período aquisitivo necessário 
exclusivamente para a con-
cessão de anuênios, triênios, 
quinquênios, licenças-prêmio e 
demais mecanismos equivalen-
tes que aumentem a despesa 
com pessoal em decorrência 
da aquisição de determinado 
tempo de serviço, sem qualquer 
prejuízo para o tempo de efetivo 
exercício, aposentadoria, e quais-
quer outros fi ns.

Assim, conforme expressa 
dicção do § 7º, do artigo 73, da 
Lei nº 9.504/97, a prática das 
condutas vedadas aos agentes 
públicos em campanhas eleito-
rais caracteriza, também, atos 
de improbidade administrativa 
do artigo 11, inciso I, da Lei nº 
8.429/92 (violação dos princí-
pios da Administração Pública) 
e quando reconhecida a prática 
de improbidade administrativa, 
o agente público pode sofrer  as 
sanções do artigo 12, inciso III, 
da Lei nº 8.429/92, gerando 
assim as Ações Civis Públicas, 
tão temidas pelos Prefeitos e 
Presidentes das câmaras mu-
nicipais.

Adriana Martinez 
OAB/PR 23.809 
e-mail: publicacoesadriana@ou-
tlook.com | Fone: 99924.1139.

Um dos eventos mais famosos 
da história política é, sem sombra 
de dúvidas, a Revolução Francesa. 
Em linhas gerais, a revolução que 
ocorreu no século XVIII foi resultado 
de uma grande e difundida ambi-
ção dos poderes políticos, na época 
muito bem aparelhados por elites 
nobres e aristocráticas sobre os 
burgueses e demais trabalhadores. 
Para o antigo estadista e teólogo 
holandês Abraham Kuyper (1837-
1920), “o absolutismo real e o or-
gulho aristocrático rapidamente se 
espalharam como câncer e introdu-
ziram na vida uma tensão insupor-
tável, que fi nalmente desembocou 
na Revolução Francesa.” 

Segundo a historiografi a clás-
sica, a Revolução Francesa (1789-
1799) ocorreu em uma França 
extremamente ruralizada, dividida 
em basicamente três classes 
sociais, “Os três Estados”. O pri-
meiro estado “O Clero”, o segundo 
“A Nobreza” e o terceiro estado, 
formado por trabalhadores urba-
nos, camponeses e a burguesia, 
equivalentes a 97% da população 
francesa, sofrendo com uma alta 
carga tributária, fome e condições 
precárias. Não é necessário ter a 
mente prodigiosa do economista 
Ludwig von Mises para adivinhar 
que esse modelo social e eco-
nômico gerou uma grande crise 
orçamentária na França. 

Essas crises enfureceram o 
terceiro estado, que estavam ávi-
dos por uma solução. Para tentar 
contornar a situação, o rei Luís XVI 
promoveu algumas assembleias, 
a Assembleia dos Notáveis (1787) 
- uma reunião somente entre o 1º e 
2º Estado que resolveram aumen-
tar os impostos - e a Assembleia dos 
Estados Gerais (1789) - contando 
com a participação do 3º Estado, 
com o problema da desproporção 
da representatividade social.  As 
reivindicações do 3º Estado não 
foram bem recebidas pelo rei que, 
demorando na sua tomada de de-
cisão, deu espaço para a formação 
radical da Assembleia Constituinte 
(1789), composta apenas por de-
putados do 3º Estado, sujeitando a 
monarquia a uma constituição. 

Paralelamente a essas eferves-
cências políticas, ocorreu a grande 
revolta popular em 14 de julho de 
89, a Queda da Bastilha.  Daí em 
diante, transformações ocorreram 
de forma violenta, batalhas san-
grentas e mudanças radicais. O 
rei foi decapitado na guilhotina, 
dando início a República Jacobina 
(1793-1794). Muitas mudanças 
positivas aconteceram, mas ainda 
havia muita instabilidade política, 
culminando no Período do Terror, 
onde muitos perseguidos políticos 
eram mortos na guilhotina repetin-
do a mesma crueldade do governo 
passado. No fi m, os Girondinos - um 
grupo formado pela alta burguesia 
- acabaram tomando o poder do 
governo. O fi m da revolução veio 
em 1799 com Napoleão Bonaparte 
(1769-1821) com o Golpe do 18 
Brumário. 

Sobre a revolução, o historiador 
liberal Alexis de Tocqueville (1805-
1859) fez um comentário fatalista: 
“(...) a Revolução resolveu repenti-
namente, por um esforço convulsi-
vo e doloroso, sem transição, sem 
preocupações, sem deferências, 
o que ter-se-ia realizado sozinho.” 

Uma agenda cristã para os 
nossos problemas sociais

| Por Fernando Razente

Isso refl ete uma 
insensibilidade grotesca do 

pensador, uma indiferença equivo-
cada sobre os dilemas sociais da-
quela sociedade. As mudanças não 
acontecem pela crença num pro-
gresso positivo e natural. A tendên-
cia do mundo caído é deteriorar-se 
naturalmente. Conforme escreveu 
Kuyper, “Se o homem não tivesse 
caído no erro, se o egoísmo e o 
crime não interferissem, o desen-
volvimento da sociedade humana 
sempre seguiria seu curso em paz 
e de forma ordenada.”  Porém, “os 
seres humanos não se encontram 
nesse tipo de condição.” É preciso 
intervir e ser ativo na sociedade 
quando ela começa a demonstrar 
sinais de doença, avareza, ambição 
e desigualdades. Não devemos es-
perar a melhora se realizar sozinha. 
Mas como intervir de uma forma 
correta e cristã? 

A intervenção do 3º Estado 
francês, lamentavelmente - ainda 
que sofriam injustiças reais - foi 
movida pelo que Kuyper chamou 
de “princípios falsos”: “(...) essa 
intervenção, por ser proveniente 
de princípios falsos, tenha feito 
doentio o que poderia ser sau-
dável, envenenando em muitos 
aspectos nossa relação mútua e 
trazendo ao nosso meio misérias 
inomináveis em lugar da felicida-
de e da honra das nações” .  O 
resultado da intervenção radical e 
violenta, baseada em princípios tão 
ambiciosos e orgulhosos quanto 
os da aristocracia, foi nada além 
de ilusão. Precisamos intervir 
nesse mundo caído sim, especifi -
camente na questão social, mas 
fundamentados em valores e em 
virtudes. Conforme sabiamente 
observou o historiador e fi lósofo 
político Russell Kirk (1918-1994), 
“Os homens não podem melhorar 
uma sociedade ateando fogo a 
ela: precisam buscar suas antigas 
virtudes e trazê-las de volta à luz.”

Somos chamados por Deus 
para sermos “sal e luz” (Mt 5.13-
14) na sociedade, especialmente 
quando ela é tomada pelas trevas 
da imoralidade, da indiferença, da 
ganância e do orgulho. A ordena-
ção divina quer assim e devemos 
nos ocupar disso, de alguma forma. 
A forma cristã, contudo, é muito 
específi ca na resolução de confl itos 
sociais; não se pode compará-la 
às propostas materialistas e igual-
mente gananciosas dos socialistas, 
nem ao liberalismo racionalista 
e nem mesmo a manutenção 
quietista de um conservadorismo 
cético. “Todas elas” escreve Dr. 
Lucas Grassi, “começam pela raiz 
errada e propõem falsas respostas 
à questão social.” 

A resposta cristã à questão 
social é pautada num compromis-
so com o Reino de Cristo. Kuyper, 
em seu discurso de 1891 sobre 
a questão social, diz que a Igreja 
Cristã pode infl uenciar as mudan-
ças políticas de uma sociedade 
de forma tripla: Ministério da Pa-
lavra; Ministério da Misericórdia; 
e a Igualdade de Fraternidade. Em 
primeiro lugar, a Palavra luta contra 
as ambições pelo dinheiro de modo 
bilateral, entre ricos e pobres, apre-
sentando o verdadeiro tesouro do 
homem, a salvação em Cristo. Em 
segundo lugar, a Misericórdia atua 
na comunhão dos bens e no servi-
ço em amor dos cristãos em prol 
dos carentes e afl itos, como bons 
mordomos daquilo que receberam 
de Deus – suas casas, proprieda-
des e riquezas. Por fi m, a Igualdade 
da Fraternidade é a abolição de 
demarcações artifi ciais entre os 
homens. Todos, pobres ou ricos, de-
vem se reunir numa mesma mesa. 
Assim, analisamos as revoluções e 
demais movimentações políticas 
do passado e de nosso tempo e 
apresentamos, como cristãos, uma 
forma ortodoxa e prática - uma 
solução verdadeira - pautada em 
valores e virtudes do Reino.

“Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol: vi 
as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os 
consolasse; vi a violência na mão dos opressores, sem que 

ninguém consolasse os oprimidos.” - Eclesiastes 4.1

Acadêmico de História pela Unicesumar

1-Abraham Kuyper, O problema da pobreza, p. 111.
2-A população formada pelo 3º Estado em Paris tomou violentamente a 
Bastilha, uma cadeia com presos políticos; uma grande marca do poder 
do governo absolutista francês.
3-Abraham Kuyper, O problema da pobreza, p. 100.
4-Ibidem. p. 102.
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Falamos aqui na se-
mana passada que o 
Objetivo do Processo 

Eleitoral pode ser trocado. 
Ao invés de focar em ganhar 
votos, Conquistar Eleitores. 
E Sim, é a mesma coisa. 

No entanto, tudo muda 
através do seu propósito. 
Um vendedor que tem por 
meta enfi ar produtos no seu 
comprador, por pouco tempo 
prosperará. Mas o Vendedor 
que atende o seu cliente 
dentro das necessidades 
dele, este será eterno. 

Com essa base de pen-
samento, Você, pré-candida-
to pode nortear a sua Cam-
panha, ou seja, como posso 
atender as necessidades do 
meu cliente (o eleitor).

O Processo Eleitoral é 
um processo dinâmico e 
muito profi ssional. Ou Você 
está preparado (a) ou vai 
ser o segundo colocado. 
Você está preparado (a) 
para isso?

Qual então é a Ação 
que Conquista o Eleitor? 
É aquela que você faz. 
Esse artigo se trata de fa-
larmos sobre O PODER DA 
AÇÃO.  Imagine que Você 
se tornasse tudo aquilo que 
você já sabe que é bom e 
faz bem. Certamente Você 
seria uma Pessoa Mega 
Extraordinária. 

Mas o que te impede de 
ser assim? Resposta: NADA 
te impede de ser assim, 
apenas a sua decisão de 

A Ação que 
Conquista Eleitores

não evoluir diariamente 1%. 
Então te convido aqui 

e agora a usar dos conhe-
cimentos que compartilha-
mos aqui, usar dos conheci-
mentos que você já obteve 
e de todas as ótimas lições 
sobre como Ser um Excelen-
te Agente Público e comece 
agora a colocar em prática. 
Apenas um por cento, isso 
mesmo, foque em pegar 
só um por cento de toda 
essa Maravilha e coloque 
em ação. 

Ajude alguém despre-
tensiosamente, apoio, am-
pare. Dê o seu melhor a 
cada dia. Torne um hábito 
ajudar, apoiar as pessoas a 
facilitarem suas vidas. Isso 
mudará A Sua Vida e das 
pessoas a sua volta. 

Bora Realizar. A Ação 
que Conquista Eleitores 
é aquela que Você faz de 
coração aberto e que faz re-
almente a diferença na vida 
da outra pessoa. Sucesso. 
Forte Abraçoooo.

Master Coach Rodirlei Guimarães 
Pereira, Advogado e Coordenador 

Político. Especialista Invicto 
em Eleições Municipais

A Deputada Federal Aline 
Sleutjes, conforme seu próprio 
depoimento realiza um sonho de 
sua infância, nascida na cidade 
de Castro,  ela que é agente 
administrativa, profi ssional de 
Educação Física, Professora e 
Política brasileira.

 Recentemente esteve com 
o Prefeito Moacyr Fadel, oca-
sião em que disponibilizou uma 
emenda de R$ 10 milhões, com 
contrapartida do Governo do 
Estado do Paraná e do Municí-
pio de Castro, para a conclusão 
das obras da estrada do Soca-

Deputada Federal Aline Sleutjes; 
Sonho de menina torna-se realidade

Seu assessor  Deyvi -
dy Hernandes , e seus 
amigos de internância, 

Adolfo Farias, Everton França, 
Dyhone Caetano, ao mesmo 
tempo já ar t iculavam ou-
tras conquistas, em especial, 
como ajudar as pessoas de 
Nossa Senhora das Graças 
que realmente necessita nes-
se momento tão crítico que 
estamos vivendo por causa 
do Covid-19. 

E incentivados pela cria-
tividade da Deputada Aline 
Sleutjes, este grupo de amigos, 
reuniram-se com os cantores 
“Prata da casa”, Gracience 
Dyhone Caetano e Marcelo Sa-
bino, os quais  aceitaram fazer 
uma live do bem, para arrecadar 
alimentos, e foi uma semana de 
correria atrás de patrocínio e 

Nossa Senhora das Graças valorizando “Pratas da Casa”

ajudas voluntárias  para  acon-
tecer o evento,  no domingo dia 
07 de junho, o que era sonho se 
tornou realidade.  

Os proprietários da Lan-
chonete “Terceiro  Tempo” 
cederam o local da live sem 
cobrar nada, e tudo se iniciou  

às 16:30 horas, com encer-
ramento das atividades as 
21:00, foram mais de quatro 
horas e meia de músicas, 
mais de 10 mil visualizações 
e com um desfecho feliz, 
durante a apresentação, foi 
arrecadada meia tonelada de 

alimentos. 
Um projeto, ato de amor, 

foi contemplado e na última 
segunda dia 15 de junho os 
cantores foram fazer a en-
trega dos alimentos, e quem 
ganhou  com isso, foi a popu-
lação Gracience.

vão.   “Não tenho palavras para 
descrever o quanto esse dia 
é especial para mim e para a 
comunidade castrense e seus 
trabalhadores. 

Lutei muito para levar esse 
recurso à cidade onde nasci e 
onde moro com minha família, 
e quero ver em pleno desen-
volvimento na Infraestrutura, 
Saúde, Educação e outras áreas 
prioritárias. É umas das mais 
importantes conquistas de meu 
mandato parlamentar até agora, 
sendo resultado de um trabalho 
que não para”.
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EXTRATO DO CONTRATON°.25/2020 
REF: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, com sede   à Av.    

Governador Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF n°76.970.359/0001-53.  
 
CONTRATADO: OLIVEIRA & AMORIM ENGENHARIA LTDA – ME, com sede na Cidade de Paranavaí – 

PR, Estado do Paraná, na Rua Ettore Giovine, nº. 2734 JD Renata CEP 87.701-150, inscrita 
no CNPJ n°. 30.587.294/0001-60. 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE 

UM PARQUE URBANO NOS TERMOS DE CONVENIO Nº 026/2020, QUE CELEBRAM 
ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO 
ÁGUA E TERRA E O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ/PR. 

 
VALOR TOTAL: R$ 836.566,59 (oitocentos e trinta e seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos). 
 

VIGÊNCIA:365(trezentos e sessenta e cinco) dias. 
 
EXECUÇÃO:                180(cento e oitenta) dias. 
 
DOTAÇÃO: 
 
09.001.15.452.0007.2.057.4.4.90.51.00.00 31792 OBRAS E INSTALAÇÕES  
 09.001.15.452.0007.2.057.4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES  
 
FORO:Comarca de Colorado – Estado do Paraná.  
 

Itaguajé, 23 de Junho de 2020 
CONTRATANTE 

 
 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal                                 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 
Avenida Governador Lupion, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 

------------------------------ CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 

Estado do Paraná. 

Itaguajé, 23 de Junho de 2020

CONTRATANTE

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
Prefeito Municipal                                

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

O prefeito Municipal, CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos: 
 

a) Processo Nrº              : 036/2020 
b) Licitação Nrº             :            6/2020 
c) Modalidade                :            Tomada de Preços: 
d) Data: 22/06/2020 
e) Objeto   CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DE IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE URBANO NOS TERMOS DE 
CONVENIO Nº 026/2020, QUE CELEBRAM ENTRE O GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO 
ÁGUA E TERRA E O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ/PR. 
 

Empresa: OLIVEIRA & AMORIM ENGENHARIA LTDA – ME - CNPJ n°. 30.587.294/0001-60 
 
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor 

Total 
1 EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM 

PARQUE URBANO NOS TERMOS DE CONVENIO Nº 
026/2020, QUE CELEBRAM ENTRE O GOVERNO DO 
ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO 
ÁGUA E TERRA E O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ/PR, DE 
ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
PLANILHA DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
PROJETO BÁSICO. 

Unid 1,00 836.566,59 836.566,59 

 
                   Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 836.566,59 

 
ITAGUAJÉ, 22 de junho de 2020. 

 
___________________________________________ 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

                  Valor Total Homologado e Adjudicado

ITAGUAJÉ, 22 de junho de 2020.

___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

O prefeito Municipal, CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 
 
01 – HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos: 
 

a) Processo Nrº              : 035/2020 
b) Licitação Nrº             :            5/2020 
c) Modalidade                :            Tomada de Preços: 
d) Data de Homologação e 
Adjudicação: 

22/06/2020 

e) Objeto Homologado e 
Adjudicado: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE 
ITAGUAJÉ. 

 
Empresa: RECAPAR PAVIMENTAÇÃO LOCAÇÃO E OBRAS - EIRELI 
CNPJ: 27.998.149/0001-68 
 
Item Descrição Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 
DO MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ, DE ACORDO COM O 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE 
ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO 
BÁSICO. 

Unid 1,00 365.575,83 365.575,83 

 
                             Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 365.575,83 

 
ITAGUAJÉ, 22 de junho de 2020. 

 
___________________________________________ 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

                             Valor Total Homologado e Adjudicado

ITAGUAJÉ, 22 de junho de 2020.

___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

 

EXTRATO DO CONTRATON°.24/2020 
REF: TOMADA DE PREÇOS 05-2020 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, com sede   à Av.    

Governador Lupion, 605, inscrito no CNPJ/MF n°76.970.359/0001-53.  
 
CONTRATADO: RECAPAR PAVIMENTAÇÃO LOCAÇÃO E OBRAS - EIRELI, com sede na 

Cidade de Rolandia, Estado do Paraná, na Rua Rua José Nicola Caliento, nº. 
280 Jardim rosangelo CEP 86.602-342, inscrita no CNPJ n°27.998.149/0001-68. 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ITAGUAJÉ. 
 
VALOR TOTAL: R$ 365.575,83 (trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e setenta e cinco 

reais e oitenta e três centavos). 
 
VIGÊNCIA:300(trezentos) dias. 
 
EXECUÇÃO:                90 (noventa) dias. 
 
DOTAÇÃO: 
 
09.002.15.452.0007.1.0001.4.4.90.51.00.00 31789 OBRAS E INSTALAÇÕES  
09.002.15.452.0007.1.0001.4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 
FORO:Comarca de Colorado – Estado do Paraná.  
 

Itaguajé, 23 de Junho de 2020 
CONTRATANTE 

 
 

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR  
Prefeito Municipal                                 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 
Avenida Governador Lupion, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 

------------------------------ CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 

Estado do Paraná. 

Itaguajé, 23 de Junho de 2020

CONTRATANTE

CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR 
Prefeito Municipal                                

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 

1 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2020 
Processo nº 082/2020 

 
O Pregoeiro do Município de Floraí, no exercício das atribuições que lhe 

confere a Portaria nº 01/2020, de 03/01/2020, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 07de julhode 2020 às 09h00 horas no 
endereço, Rua Presidente Getúlio Vargas, 177, Floraí-Pr., a reunião de recebimento e 
abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de 
Licitação nº 038/2020 na modalidade Pregão Presencial.  

Prazo máximo para protocolar os envelopes: 07/07/2020 até as 08h30horas. 
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado. 
 

Objeto da Licitação:AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA O 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. 

Floraí,23de junhode 2020. 
____________________________ 

Ronaldo José Ferreira de Souza 
Pregoeiro 

 
 

 

 
 
 
 
 

AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA PARA O 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

____________________________
Ronaldo José Ferreira de Souza

Pregoeiro

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
 

1 
 

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE PRAZO/VALOR 

ESPÉCIE: Contrato nº 057/2019– MF. 

REF.: Pregão Presencial nº. 019/2019. 

PARTES: Município de Floraí e a empresa: AUTO PEÇAS FLORAI LTDA. 

OBJETO:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: de 03/06/2020 à31/12/2020.  

VALOR DO ADITIVO: R$1.430,00(hum mil, quatrocentos e trinta reais). 

DATA DE ASSINATURACONTRATO: 03/06/2020. 

________________________ 

Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 

 1 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2020 
 
CONTRATANTE: Município de Floraí, Estado do Paraná, com sede à Rua Presidente 
Getúlio Varga, 177, centro, CEP: 87185-000, inscrito no CGC/MF nº 75.731.000/0001-60, 
neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e 
funções, Fausto Eduardo Herradon, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.344.311-9 
SESP/PR  e do CPF/MF nº 756.829.079-49, e 
 
CONTRATADA: L.T. FERNANDES CONTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI. 
 
OBJETO: Recape em CBUQ.  
 
VALOR:   R$148.280,73 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e setenta e 
três centavos). As despesas com a execução do objeto deste Contrato correrão a conta dos 
recursos 0503154520005100944717000. 
  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias contados a partir do 11° (décimo primeiro) dia da data 
da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo com o estabelecido no cronograma 
físico-financeiro. 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 270 dias. 
 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de junho de 2020. 
 
FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
23 de junho de 2020 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 

 
Floraí PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getúlio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300 

www.florai.pr.gov.br 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 132/2020 – MF. 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2020 

PARTES: Município de Floraí e a empresa:B. DE OLIVEIRA BERGAMASCHO – PRODUTOS NUTRICIONAIS 

OBJETO:Aquisição de nutrição enteral em geral para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Florai. 

VALOR: R$31.335,00(trinta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/06/2020 à31/12/2020 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO:23/06/2020. 

 
______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 

 
Floraí PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getúlio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300 

www.florai.pr.gov.br 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 122/2020 – MF. 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2020 

PARTES: Município de Floraí e a empresa:BRAVONUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI 

OBJETO:Aquisição de nutrição enteral em geral para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Florai. 

VALOR: R$10.250,00(dez mil, duzentos e cinquenta reais) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/06/2020 à31/12/2020 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO:23/06/2020. 

______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 

 
Floraí PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getúlio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300 

www.florai.pr.gov.br 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 131/2020 – MF. 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2020 

PARTES: Município de Floraí e a empresa:J. DE BRITO – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS 

OBJETO:Aquisição de nutrição enteral em geral para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Florai. 

VALOR: R$1.935,00(hum mil, novecentos e trinta e cinco reais) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/06/2020 à31/12/2020 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO:23/06/2020. 

______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 

 
Floraí PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getúlio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300 

www.florai.pr.gov.br 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

ESPÉCIE: Contrato nº 130/2020 – MF. 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2020 

PARTES: Município de Floraí e a empresa:NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA 

OBJETO:Aquisição de nutrição enteral em geral para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Florai. 

VALOR: R$24.446,00(vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais) 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 23/06/2020 à31/12/2020 

DATA DE ASSINATURA CONTRATO:23/06/2020. 

 
______________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 

  
MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

-HOMOLOGAÇÃO- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020 
 
             Pelo presente termo, fica HOMOLOGADO o procedimento licitatório 
acima referido, haja vista a observância, em toda a sua tramitação, do disposto 
na Lei Federal nº 10.520/02 a Lei Federal nº 8.666/93. 
             Fica HOMOLOGADA, ainda, a adjudicação do objeto constante nos 
autos feita pela Comissão. 

  Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de Serviços de 
Solda e Borracharia para atender as necessidades das Secretarias Municipais. 
             Empresa vencedora: BORRACHARIA E SERRALHEIRA TORRECIJA 
LTDA, com o valor de R$ 43.585,00 (quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e 
cinco reais). 
  
Florida, 23 de junho de 2020. 
 
 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 
Florida, 23 de junho de 20

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
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Os serviços realizados antes 
da pavimentação, foram  
com a  drenagem, onde o 

município fez o  investimento de 
R$ 515 mil,(servindo atendimento 
aos dois parques industriais)  com 
recursos do próprio Município 
cujas galerias pluviais estão liga-
das com os emissários da lagoa de 
contenção, que fi ca do outro lado 
da Rodovia do Café, BR-376.

O prefeito Moacir Olivatti  afi r-
ma que com esta implantação do 
asfalto ao   Parque Industrial, as 
empresas estarão ganhando uma 
estrutura diferenciada, e por outro 
lado, o município está buscando 
resgatar uma dívida junto aos em-
presários instalados nos parques 
já existentes. “A pavimentação é 
uma obra de infraestrutura básica, 
mas que infelizmente foi negli-
genciada por gestões anteriores”, 
enfatiza. 

Os trabalhos estão sendo 
supervisionados pela equipe de 
engenharia do município. “A em-
presa que está executando a obra 
é a Extracon Mineração e Obras, 
vencedora do processo licitatório. 

Parque Industrial III de 
Nova Esperança será pavimentado

Cerca de 50% dos serviços pre-
vistos já foram executados, que 
compreendem drenagem e  agora 
estão sendo instalados o meio-fi o, 
seguido da pavimentação das 
ruas, Antonio Ilvan Tozin, Uruguai, 
Paraguai, Avenida Argentina e a 
seqüência da Rua Mituri Yanaze 
até seu fi nal ligando com ao início 
da Estrada Ofi cial Antiga, no valor 
de R$ 680.000,00 com este valor 
somado ao outro Parque Industrial 
já realizado, o município investe 
assim cerca de R$ 1.700.000,00, 
em pavimentação destinada aos 
parques industriais,  fi nanciados 
pelo Governo Estadual”, diz o 

prefeito.
 “É um compromisso que 

assumimos com os empresários, 
para que eles tenham as condi-
ções necessárias para continuar 
produzindo e gerando empregos, 
bem como, um visual atraente ao 
Parque Industrial  que faz parte da 
entrada da cidade, o que de certa 
forma, será outro atrativo para 
novos investimentos e investido-
res  que queiram ali se instalar”, 
reforça Moacir Olivatti. Otimista e 
empreendedor, o prefeito Moacir 
Olivatti fi nalizou dizendo: “O que 
precisa ser feito, merece ser bem 
feito!”.

No início deste ano, a 
Associação Cultural 
Sol Maior mantenedo-

ra do Coral Sol Maior da cida-
de de Colorado se reuniu para 
discussão de suas atividades 
do ano, onde foi determinada 
a data do show de prêmios 
que acontece todos os anos 
para a manutenção da asso-
ciação e onde é alcançado 
recursos para realização do 
Festival de Corais. 

Foram determinados tam-
bém realizações de viagens 
para fora do Estado afi m de 
representar a cidade de Colo-
rado através do canto coral a 
convite de outros coros, aulas 
teóricas e práticas de técnica 
vocal, incentivo a regente 
e o pianista de cursos de 
aperfeiçoamento para melhor 
atender as necessidades do 
coro, como tantas outras.

O coral iniciou suas ativida-
des normalmente, contando 
com toda a sua garra e deter-
minação, para que o ano de 

2020 fosse um ano cheio de 
surpresas e conquistas para o 
grupo. 

Porém, toda a sociedade 
foi pega de surpresa com o 
vírus COVID-19, que em todo o 
mundo vem causando dor, so-
frimento, mortes e uma grande 
crise mundial. Essa pandemia 
vem prejudicando todos os 
setores, principalmente o da 
cultura, que é onde se encaixa 
o canto coral.

O grupo precisa se reunir 
ao menos semanalmente, po-
rém a pedido do Ministério 
da Saúde essa reunião não 
pode acontecer, sendo possível 
somente via internet. Muitos 
coros conseguiram se adaptar 
a essa realidade, realizando 
seus ensaios com cada compo-
nente em suas casas, mas para 
o coral Sol Maior, que integra 
pessoas das mais diferentes 
classes e idades, a regente do 
coro achou por melhor paralisar 
as atividades por tempo inde-
terminado.

Devido a paralisação as 
atividades que acontecem 
anualmente foram cancela-
das, como o Show de Prêmios, 
que aconteceria no mês de 
agosto e o Festival Nacional 
de Corais de Colorado que 
seria realizado no mês de 
novembro.

Todos os anos acolhemos 
no mínimo 10 corais da região 
ou até fora do nosso estado, 
a associação lamenta pelo 
fato, mas nesse momento 
todos devemos nos cuidar, 
fi cando em suas casas, fazer 
uso do álcool em gel todos 
os momentos que tocarem 
objetos que possam estar 
contaminados, utilizar a más-
cara. Com a conscientização 
de toda a sociedade iremos 
passar logo por esse período 
tão difícil para todos.

O coral Sol Maior estará 
pronto para retornar assim que 
for possível com toda a sua gra-
ça e alegria, exaltando a música 
através do canto coral.

Cancelado o Festival 
Nacional de Corais 
de Colorado 2020
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DECRETO N° 071/2020 

Súmula: Prorroga as medidas 
adotadas no decreto n°037, de 20 de 
março de 2020, as quais continuam 
necessárias para o enfrentamento do 
avanço do Coronavírus – COVID-19. 

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, André Luis Bovo no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020 e; 
 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e dos outros agravos universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, recuperação, na 
forma do artigo 196 da Constituição da República; 

 
Considerado que o momento atual é complexo, carecendo de um 
esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos 
riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos a 
saúde pública; 
 
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, André Luis Bovo, no 
uso de suas atribuições legais, 

 
                             DECRETA: 

Art.1° Como medida necessária ao eficaz enfrentamento e da disseminação do 
Coronavírus – COVID-19, fica prorrogado por 10 dias a partir de 24 de junho de 2020, 
o Art.3° do Decreto Municipal 037, de 20 de março de 2020. 
 

Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto 
perdurar o estado de emergência nacional COVID-19. 

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 23 de junho de 2020. 

 

André Luis Bovo 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 072/2020 

  

Súmula: Reajusta os valores base de cálculo 
do ITBI – Imposto sobre Transmissão de 
Bens e Imóveis, e dá outras providências. 

 
O Sr. André Luis Bovo, prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições, e considerando a previsão contida no art. 

67, da Lei Municipal Nº 14/2000, Código Tributário Municipal; 

DECRETA: 
Art.1º. Fica estabelecido o valor base de cálculo dos imóveis rurais para fins de 

incidência do ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, para o 

exercício de 2020, conforme segue: 

a) Imóveis rurais constituídos de solo misto, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 

mil reais), o alqueire paulista; 

b) Imóveis rurais constituídos de solo roxo, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 

o alqueire paulista; 

  

Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
                      

    Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 23 de junho de 2020. 

 
 

André Luis Bovo 
Prefeito municipal 

 

 
 

PORTARIA Nº 094/2020 
 

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas por Lei, 
 

RESOLVE 
 

CONCEDER, ao funcionário abaixo relacionado, 20 (vinte) dias de 
FÉRIAS REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 
38/90. 
 
 
FUNCIONÁRIO 

 
CARGO 

 
PERÍODO 
AQUISITIVO 

 
PERÍODO 
DE FÉRIAS 

JOÃO PAULO 
MORENO 

Diretor de Fomento a 
Industria, Comércio e 

Serviços 

01/11/2018 a 
31/10/2019 

29/06/2020 a 
18/07/2020 

          
               Registre-se e Publique-se. 
                         
                  
             PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 23 de junho de 2020. 

 
 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 095/2020 

 
 

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas por Lei, 
 

RESOLVE 
 

CONCEDER, ao funcionário abaixo relacionado, FÉRIAS 
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90. 
 

 
 
FUNCIONÁRIO 

 
CARGO 

 
PERÍODO 
AQUISITIVO 

 
PERÍODO 
DE FÉRIAS 

TATIANA CAVALIERI 
MATERA 

Assessora I -
Assessoria Jurídica  

06/03/2019 a 
05/03/2020 

01/07/2020 a 
30/07/2020 

                    
     Registre-se e Publique-se. 
                         
                  
             PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 23 de junho de 2020. 

 
 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 096/2020 
 

 
O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, no uso das atribuições 

que lhes são conferidas por Lei, 
 

RESOLVE 
 

CONCEDER, ao funcionário abaixo relacionado, FÉRIAS 
REGULAMENTARES, de conformidade ao art. 106, da Lei Municipal nº 38/90. 

 
 
FUNCIONÁRIO 

 
CARGO 

 
PERÍODO 
AQUISITIVO 

 
PERÍODO 
DE FÉRIAS 

JEAN MARQUES 
COUTINHO 

Fiscal de Tributos  01/06/2019 a 
31/05/2020 

06/07/2020 a 
04/08/2020 

          
               Registre-se e Publique-se. 
                        
                  
             PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 23 de junho de 2020. 

 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 
 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
______________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Brasil nº 1.250  Centro  Caixa Postal 01  CEP 86690-000  Colorado  Paraná (44) 3321-1200 

CNPJ 76.970.326/0001-03  http://www.colorado.pr.gov.br 
 
 
 

DECRETO Nº 939/2020. 
 
Dispõe sobre a alteração do Art. 13, § 4º, inciso I do 
Decreto nº 877/2020 que trata da situação de 
emergência e medidas de prevenção da disseminação 
do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, no uso 
de suas atribuições legais,  

DECRETA: 
 
ART. 1º - Fica alterado o inciso primeiro do artigo treze, parágrafo quarto do 
Decreto nº 887/2020, passando-se a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Alternativamente e às suas escolhas, as lanchonetes, bares e carrinhos 
de lanches (trailer´s), poderão optar por exercer suas atividades no 
horário de funcionamento reduzido do comércio, qual seja, das 
10h00min às 16h00 min; das 14h00min às 20h00 min ou das 16h00min às 
22h00min, devendo obrigatoriamente informar a opção de 
funcionamento à Secretaria Municipal competente, ficando restrito a 
opção de funcionamento a uma das opções supra descritas, restando 
expressamente proibido funcionar em mais de um dos horários”. 
 
Art. 2º. – Permanecem inalteradas as demais medidas referentes aos Decretos 
anteriormente editados e suas complementações, que não conflitem com o 
presente Decreto. 
 
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Colorado, 23 de junho de 2020. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 
CNPJ: 76.282.672/0001-07 

Rua Bela Vista, 1.014  - CEP: 87170-000  -  Fone (44) 3278-1591  
 OURIZONA   -   PARANÁ 

 
 

EDITAL Nº 27/2020 
 

O Sr. Manoel Rodrigo Amado, Prefeito do Município de Ourizona, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e, 

 
Considerando o resultado do concurso Público Municipal nº 001/2019 de 18/03/2019. 
 

CONVOCA 
 
Os candidatos aprovados a seguir relacionados para comparecer no Departamento de Recursos 
Humanos, desta Prefeitura de Ourizona-Pr, num prazo de 5 (cinco) dias, a fim de submeter-se ao 
processo admissional, munido dos seguintes documentos: 

 
a) Uma foto 3x4 recente 
b) fotocópia da cédula de identidade  
c) fotocópia da reservista  
d) fotocópia do cartão CPF  
e) fotocópia  do título de eleitor e comprovante da última eleição 
f) fotocópia da certidão de casamento ou nascimento 
g) fotocópia  da inscrição no Pis/Pasep e Carteira de Trabalho(frente e verso) 
h) fotocópia  do cartão de vacinação e declaração do posto de saúde constando 

a vacinação em dia 
i) fotocópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos 
j) fotocópia  do cartão de vacinação dos filhos menores de 4 anos 
k) certidão de antecedentes criminais (fornecido pelo Fórum) 
l) fotocópia do comprovante de residência 
m) Comprovante de escolaridade (Certificado de Conclusão do Curso) e Registro 

no Conselho de Classe (quando for o caso) 
n) Atestado Médico de boa saúde física e mental que será agendado pelo 
Departamento de RH e realizado na Alfa Saúde Ocupacional  
o) Preencher, no ato da entrega dos documentos acima, as seguintes 
declarações fornecidas pelo RH: Declaração Negativa de Acumulação de Cargo 
Público e Declaração de Bens. 
p) Nº. da conta corrente: Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi 

 
Inscr. Cargo Candidato Clas. 
375306 Fiscal Municipal Marcos Paulo da Silva 2º 
 

 
Paço Municipal de Ourizona, 22 de Junho de 2020. 

 
 
 
 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal 

 

 

DECRETO Nº 3486/2020 DE 23 DE JUNHO DE 2020 
 
               

Designa Fiscal de Contrato e Substituto. 
 
 

A Prefeita do Município de Florida, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei: 
                                   
 

DECRETA 
 

 
Art. 1º Fica Designado a Sra. VIVIAN VACHOLIZ MARINS DALL’AGO CPF 

nº 065.028.619-70, ocupante do cargo de Provimento de Comissão de 
SECRETÁRIA DE SAÚDE, para atuar como fiscal dos Contratos nº 27/2020, 
28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020 e 
36/2020. Referente ao Pregão Presencial nº 27/2020. 

 
           Art. 2º Fica o Sra. ROSILETI VACHOLIZ DA SILVA QUADRADO, portadora 
do CPF nº 007.017.329-03, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, para atuar como Fiscal Substituto. 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigora na data de sua publicação.  
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Florida, 23 de junho de 2020. 
 
 
 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 
 

DECRETO Nº 3487/2020 DE 23 DE JUNHO DE 2020 
 
               

Designa Fiscal de Contrato e Substituto. 
 
 

A Prefeita do Município de Florida, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei: 
                                   
 

DECRETA 
 

Art. 1º Fica Designado a Sr. ADEMILSON ALVES RIBEIRO, portador do CPF 
nº 024.746.929-75, ocupante do cargo de Provimento de Comissão de 
SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO, para atuar como fiscal do 
Contrato nº 37/2020, referente ao Pregão Presencial nº 36/2020. 

 
           Art. 2º Fica o Sra. EDILAINE DRIUSSI MISTRO BOZELHE, portadora do 
CPF nº 114.912.768-60, ocupante do cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, 
para atuar como Fiscal Substituto. 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigora na data de sua publicação.  
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Florida, 23 de junho de 2020. 
 
 
 
MARCIA CRISTINA DALL’AGO 
Prefeita Municipal 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

Rua Presidente Getúlio Vargas  177  centro  CEP: 87.185-000  CNPJ. 75.731.000.0001/60  FLORAÍ - PARANÁ 

LEI Nº 1537/2020 
 

DENOMINA DE OSÉ DE DEUS PEREIRA A PISTA DE 
CAMINHADA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE NOVA 
BILAC, NESTE MUNICÍPIO DE FLORÁI-PR. 

 
 Art. 1°. Fica denominada de JOSÉ DE DEUS PEREIRA , carinhosamente 
conhecido pela alcunha de “Zé Buião”, a Pista de Caminhada com uma área de 
726,19m², construída na margem esquerda da PR 555-KM 26+134 ao KM 26+460, no 
Distrito de Nova Bilac, nesta cidade de Floraí, Estado do Paraná: 
 
 Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal “OSWALDO DA SILVA”, aos 23 de junho de 2020. 

 
 

_________________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Florida, 

MARCIA CRISTINA DALL’AGO

MARCIA CRISTINA DALL’AGO
Prefeita Municipal

Fiscal Municipal Marcos Paulo da Silva

Paço Municipal de Ourizona, 22 de Junho de 2020.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

Rua Presidente Getúlio Vargas  177  centro  CEP: 87.185-000  CNPJ. 75.731.000.0001/60  FLORAÍ - PARANÁ 

LEI Nº 1538/2020 
 

DENOMINA DE WANDA MARIA DE LUCCA O NOVO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
(CMEI),LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE FLORÁI-PR. 

 
 Art. 1°. Fica denominado de WANDA MARIA DE LUCCA , o Centro Municipal 
de Educação Infantil no Brasil para crianças (CMEI), localizado na Rua Alziro Marassi, 
nº 330, Quadra 08, no Conjunto Residencial Floraí I, com o terreno registrado sob a 
matrícula de nº 18.398, no Municípiode Floraí, Estado do Paraná: 
 
 Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal “OSWALDO DA SILVA”, aos 23 de junho de 2020. 

 
 

_________________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

Rua Presidente Getúlio Vargas  177  centro  CEP: 87.185-000  CNPJ. 75.731.000.0001/60  FLORAÍ - PARANÁ 

LEI Nº 1539/2020 
 

DENOMINA DE MARIO PERON O BARRACÃO 
INDUSTRIAL, LOCALIZADO NO PARQUE INDUSTRIAL 
PRIMAVERA, NESTE MUNICÍPIO DE FLORÁI-PR. 

 
 Art. 1°. Fica denominado de MARIO PERON , o Barracão Industrial, localizado 
na Rua das Indústrias, s/n, lote 295-A-2/295-B-1-O, no Parque Industrial Primavera, 
com terreno registrado sob a matrícula de nº 23.696, no Municípiode Floraí, Estado do 
Paraná: 
 
 Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal “OSWALDO DA SILVA”, aos 23 de junho de 2020. 

 
 

_________________________________ 
Fausto Eduardo Herradon 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA N.º 081/2020 
 

SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município de 

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER férias regulamentares à funcionária pública municipal “ALESSANDRA 

FERREIRA COCO SOLER”, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, a contar 

de 11/05/2020 a 09/06/2020, conforme dispõe Art. 94 da Lei Municipal n.º 1.379/2002. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

11 DE MAIO DE 2020.  

 

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

PORTARIA N.º 084/2020 
 
 

SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município de 

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER férias regulamentares à funcionária pública municipal “ANTONIO DE 

SOUZA SOARES”, ocupante do cargo de Motorista, a contar de 18/05/2020 a 

16/06/2020, conforme dispõe Art. 94 da Lei Municipal n.º 1.379/2002. 

 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

18 DE MAIO DE 2020. 

 

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 
 

 
PORTARIA N.º 080/2020 

 
 

SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município de 

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER férias regulamentares à funcionária pública municipal “LILIAN FREIRE 

DE OLIVEIRA”, ocupante do cargo de Assistente Social, a contar de 20/04/2020 a 

19/05/2020, conforme dispõe Art. 94 da Lei Municipal n.º 1.379/2002. 

 

 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 07 DE 

MAIO DE 2020. 

 

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

PORTARIA N.º 087/2020 
 

SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município de 

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 

 

RESOLVE: 
 

CONCEDER férias regulamentares à funcionária pública municipal “LILIAN FREIRE 

DE OLIVEIRA”, ocupante do cargo de Assistente Social, a contar de 20/05/2020 a 

18/06/2020, conforme dispõe Art. 94 da Lei Municipal n.º 1.379/2002. 

 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

20 DE MAIO DE 2020. 

   

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

PORTARIA N.º 083/2020 
 
 

SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município de 

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 

 

RESOLVE: 
 

CONCEDER férias regulamentares à funcionária pública municipal “MARIA 

APARECIDA DE AGUIAR”, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, a 

contar de 08/05/2020 a 06/06/2020, conforme dispõe Art. 94 da Lei Municipal n.º 

1.379/2002. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

13 DE MAIO DE 2020. 

  

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

DE 2020.

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

DE 2020.

  

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

DE 2020.

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=
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LEI Nº 2861/2020 
 
Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para 
elaboração e execução da Lei 
Orçamentária do Município de Colorado, 
Estado do Paraná, para o exercício de 
2021 e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ: 

 
Faço saber a todos, que a Câmara de Vereadores aprovou, e 

eu, sanciono a seguinte Lei: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1°. Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, inciso II, 

da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF) e Lei Orgânica do Município de Colorado, de 05 de abril de 1990, ficam 
estabelecidas as diretrizes orçamentarias para o exercício financeiro de 2021, 
compreendendo: 

 
I - as prioridades e metas da administração pública municipal; 
II - a estrutura e organização dos orçamentos; 
III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos 

do Município e suas alterações; 
IV - as disposições relativas à dívida púbica municipal; 
V - as disposições relativas às despesas do Município com 

pessoal e encargos sociais; 
VI - as disposições sobre as alterações na legislação tributária 

do Município; 
VII - as disposições gerais. 
 
Parágrafo único - Integram esta Lei os seguintes anexos: 
 
I - Anexo de Metas Fiscais; 
II - Anexo de Riscos Fiscais; 
III - Projetos em Andamento; 
IV - Evolução da Receita; 
V - Demonstrativo de Obras em Andamento. 

 
CAPÍTULO I 

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 
Art. 2º. Em conformidade com o disposto no artigo 165, § 2º, 

da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, as 
prioridades e metas para o exercício financeiro de 2021 estão estabelecidas no 
PPA 2018/2021, e terão precedência na alocação de recursos na Lei 
Orçamentária, todavia não se constituem limites à programação das despesas. 

 
§ 1º - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício 

financeiro de 2021 será dada maior atenção as metas e prioridades: 
 
I – Desenvolver a gestão de políticas públicas com participação 

popular; 

 

II – Intensificar ações para o equilíbrio e controle financeiro 
municipal; 

III – Priorizar o acesso ao ensino fundamental e educação 
infantil; 

IV – Impulsionar a atenção a saúde municipal, através dos 
programas da atenção básica, média e alta complexidade e demais programas 
de governo;  

V – Promover assistência social dando ênfase a qualidade de 
vida dos munícipes; 

VI – Detectar ações para melhorar a infraestrutura municipal, 
mobilidade urbana e desenvolvimento econômico;  

VII – Apoiar e contribuir atividades para conservação e 
melhorias ao meio ambiente; 

VIII – Fomentar escolinhas desportivas para erradicação de 
drogas entre crianças, adolescentes e jovens. 

 
§ 2º - A execução das ações vinculadas às prioridades e 

metas, estará condicionada a manutenção do equilíbrio das contas públicas, 
conforme Anexo de Metas Fiscais que integra a presente lei. 

 
Art. 3º. O poder executivo ampliara e garantirá as políticas 

públicas em benefício da criança e do adolescente, pessoas idosas e 
portadores de deficiência promovendo satisfação aos munícipes necessitados.  

 
Art. 4°. As metas fiscais estão especificadas no Anexo II, 

elaborado de acordo com o § 1°, do art. 4°, da Lei Complementar Federal nº 
101/2000, abrangendo todos os órgãos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social. 

 
Art. 5º. Na elaboração do Orçamento Fiscal buscar-se-á a 

contribuição da sociedade em um processo democrático participativo, 
voluntário e universal, em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei Federal nº 
10.257, de 10/07/2001 (Estatuto da Cidade). 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

 
Art. 6°. A Lei Orçamentária Anual para 2021 compreenderá o 

Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social. 
 
Art. 7º. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

compreenderão a programação dos Poderes Legislativo e Executivo do 
Município, seus órgãos, autarquias, fundações e fundos, instituídos e mantidos 
pela Administração Municipal. 

 
Art. 8º. Para efeito desta Lei, entende-se por: 
 
I  Diretrizes: o conjunto de princípios que orienta a execução 

dos Programas de Governo; 
II  Função: o maior nível de agregação das diversas áreas de 

despesas que competem ao setor público; 
III  Subfunção: uma partição da função que visa agregar 

determinado subconjunto da despesa do setor público; 
IV  Programa: o instrumento de organização da ação 

governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual; 

 

V  Ação: específica a forma de alcance do objetivo do 
programa de governo, descrevendo o produto e a meta física programada e 
sua finalidade, bem como os investimentos, que devem ser detalhados em 
unidades e medidas; 

VI  Atividade: um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo continuo e permanente, das quais resulta um produto 
necessário à manutenção da ação de governo; 

VII  Projeto: um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no 
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de governo; 

VIII  Operação Especial: as despesas que não contribuem 
para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das 
quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços; 

IX  Órgão Orçamentário: constitui a categoria mais elevada da 
classificação institucional, ao qual são vinculadas as unidades orçamentárias 
responsáveis por desenvolverem um programa de trabalho definitivo; 

X  Unidade Orçamentária: o menor nível da classificação 
institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de 
maior nível da classificação institucional; 

XI  Modalidade de Aplicação: indica se os recursos serão 
aplicados diretamente pela unidade detentora do crédito ou mediante 
transferência para entidades públicas ou privadas; 

XII – Concedente: o órgão ou a entidade da administração 
pública direta ou indireta responsável pela transferência de recursos 
financeiros, inclusive os decorrentes de descentralização de créditos 
orçamentários; 

XIII – Convenente: o órgão ou a entidade da administração 
pública direita ou indireta dos governos federal, estadual, municipal e as 
entidades privadas, com as quais a Administração Municipal pactue a 
transferências de recursos financeiros, inclusive quando decorrentes da 
descentralização de créditos orçamentários entre órgãos e entidades federais 
constantes dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social; 

 
Art. 9º. A receita orçamentária será discriminada pelos 

seguintes níveis:  
 
I - Categoria Econômica;  
II - Origem;  
III - Espécie;  
IV – Desdobramento; 
V – Tipo. 
 
§ 1º - A Categoria Econômica da receita, primeiro nível de 

classificação, está assim detalhada:  
I - Receitas Correntes - 1;  
II - Receitas de Capital - 2.  
 
§ 2º - A Origem, segundo dígito da classificação das receitas, 

identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao fato gerador no 
momento em que os mesmos ingressam no patrimônio público. 

 
§ 3º - A Espécie, terceiro dígito, possibilita uma qualificação 

mais detalhada dos fatos geradores dos ingressos de tais recursos.  

 

 
§ 4º - O Desdobramento, quarto ao sétimo dígito, tem o objetivo 

de identificar as particularidades de cada receita.  
 
§ 5º - O Tipo, oitavo dígito, tem a finalidade de identificar o tipo 

de arrecadação a que se refere aquela natureza, sendo: 
 
0 – quando se tratar de natureza de receita não valorizável ou 

agregadora; 
1 – quando se tratar da arrecadação principal da receita; 
2 – quando se tratar de multas e juros de mora da respectiva 

receita; 
3 – quando se tratar de dívida ativa da respectiva receita; 
4 – quando se tratar de multas e juros e mora da dívida ativa 

da respectiva receita. 
5 – quandose tratar das Multas da respectiva receita quando a 

legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da destinação dos 
Juros de Mora; 

6 – quando se tratar dos Juros de Mora da respectiva receita, 
quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da 
destinação dos Juros de Mora; 

7 – quando se tratar das Multas da Dívida Ativa da respectiva 
receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da 
Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da DívidaAtiva; 

8 – quando se tratar dos Juros da Dívida Ativa da respectiva 
receita, quando a legislação pertinente diferenciar a destinação das Multas da 
Dívida Ativa da destinação dos Juros de Mora da DívidaAtiva. 

 
§ 6º - O Município poderá ainda efetuar desdobramentos de 

níveis de receitas, a partir do 9° dígito, observando o disposto no plano de 
contas padrão do TCE/PR, proporcionando maior transparência as contas 
públicas. 

 
Art. 10. Na Lei Orçamentária Anual, que apresentará 

conjuntamente a programação dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 
com os dispositivos da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do 
Orçamento e Gestão e da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 
2001, a discriminação da despesa por unidade orçamentária, detalhada por 
categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas 
dotações, especificando a esfera orçamentária, as categorias econômicas, os 
grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de 
despesa, o identificador de uso, o grupo de destinação de recursos e as fontes 
de recursos. 

I - Órgão Orçamentário; 
II - UnidadeOrçamentária; 
III - Função; 
IV - Subfunção;  
V - Programa; 
VI - Projeto, Atividade ou Operação Especial;  
VII - Categoria Econômica; 
VIII - Grupo de Natureza da Despesa; 
IX - Modalidade de Aplicação; 
X - Elemento de Despesa; 
XI - Fonte de Recursos. 
 

 

§ 1º - A Categoria Econômica está detalhada: 
 
I – Despesas Correntes – 3; 
II – Despesas de Capital – 4. 
 
§ 2º - Os grupos de Natureza da Despesa constituem 

agregação de elementos da despesa de mesmas características quanto ao 
objeto do executado, observando o seguinte detalhamento: 

 
I - pessoal e encargos sociais - 1; 
II - juros e encargos da divida - 2; 
III - outras despesas correntes - 3; 
IV - investimentos - 4; 
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas 

referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5; e 
VI - amortização da dívida - 6. 
 
§ 3º - A Reserva de Contingência do Orçamento Fiscal será 

identificada pelo digito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa. 
 
§ 4º - Na especificação das modalidades de aplicação será 

observada, no mínimo, o seguinte detalhamento: 
 
I - transferências à União - 20; 
II - transferências a Estados e ao Distrito Federal- 30; 
III - transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a 

Fundo 31; 
IV - transferências a Municípios – 40; 
V - transferências a Municípios – Fundo a Fundo 41;  
VI - transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 

50; 
VII - transferências a instituições privadas com fins lucrativos - 

60; 
VIII - transferências a instituições multigovernamentais - 70; 
IX - transferências a Consórcios Públicos - 71; 
X - execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos - 

72; 
X I  -

transferênciasaconsórciospúblicosmediantecontratoderateioà conta de recursos 
de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - 
73; 

XII - aplicações diretas - 90; 
XIII - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, 

fundos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - 
91; 

XIV - aplicação direta decorrente de operação de órgãos, 
fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social 
com consórcio público do qual o ente participe – 93; 

XV - a definir - 99. 
 
Art. 11. A Lei Orçamentária Anual, para 2021, conterá a 

destinação de recursos classificados por Fontes de Recursos, regulamentados 
pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Ministério da Fazenda e pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR. 

 

 

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou 
extinguir os códigos da modalidade de aplicação incluídos na Lei Orçamentária 
Anual para 2021 e em seus créditos adicionais. 

 
§ 2º - O Município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual 

para 2021 outras fontes de recursos, para atender as suas peculiaridades, 
além das determinadas pelo caput deste artigo. 

 
Art. 12. A Lei Orçamentária conterá dotação para reserva de 

contingência, constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no 
valor de até meio porcento da receita corrente líquida prevista para o exercício 
de 2021, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos. 

 
§ 1º A Reserva de Contingência prevista no caput será 

constituída, exclusivamente, pelas Fontes de Recursos 000 (Recursos 
Ordinários - Livres), 069 (Receitas Intra-Orçamentárias - P. 869/05 STN) e 080 
(Recursos Próprios - Administração Indireta). 

 
Art. 13. A Lei Orçamentária Anual para 2021 discriminará, em 

categorias de programação específicas, as dotações destinadas: 
 
I - à participação em constituição ou aumento de capital de 

empresas; 
II  à manutenção das operações especiais: precatórios, 

indenizações, restituições e PASEP; 
III - ao cumprimento de sentenças judiciais transitadas em 

julgado consideradas de pequeno valor; 
IV - ao pagamento dos juros, encargos e amortização da dívida 

fundada. 
 
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na 

proposta orçamentária de 2021, as eventuais modificações ocorridas na 
estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária 
da receita e despesa, por alterações na legislação federal ocorridas após o 
encaminhamento, ao Poder Legislativo, do correspondente Projeto de Lei das 
Diretrizes Orçamentárias. 

 
Art. 15. A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei 

Orçamentária conterá: 
 
I  o comportamento da arrecadação de receitas do exercício 

anterior; 
II  demonstrativo das despesas efetivamente executada no 

ano anterior por grupo de natureza de despesas; 
III  a situação observada no exercício de 2019 em relação aos 

limites que tratam a Lei Complementar nº 101/2000. 
 
§ 1º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal os 

Projetos de Lei Orçamentária e dos Créditos Adicionais por meio tradicional ou 
eletrônico, com sua despesa discriminada por elemento de despesa e com a 
identificação da destinação dos recursos. 

 
Art. 16. O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021, que o 

Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até 31 de agosto de 2020, 

 

cumprindo o disposto no art. 22, seus incisos e parágrafo único, da Lei nº 
4.320/64, que será composto de: 

 
I - texto da lei; 
II - quadros orçamentários consolidados; 
III - anexos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 

discriminando a receita e a despesa na forma da legislação vigente; 
IV - anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o 

inciso II do § 5º, do art. 165 da Constituição Federal, na forma definida nesta 
Lei; 

V - discriminação da legislação da receita e da despesa, 
referente aos Orçamentos Fiscal. 

 
§ 1° - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II 

deste artigo, incluindo os quadros a que se refere o inciso III do art. 22 da Lei 
Federal nº 4.320/64, são os seguintes: 

 
I - resumo das receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social, por categoria econômica; 
II - resumo das despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social, por categoria econômica; 
III - receita e despesa, do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social, segundo as categorias econômicas, conforme Anexo I da Lei Federal nº 
4320/1964; 

IV - evolução da receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes; 

V - receita do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, de 
acordo com a classificação constante do Anexo III da Lei Federal nº 4320/1964; 

VI - despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 
segundo o poder e o órgão e os grupos de natureza de despesa; 

VII - evolução da despesa do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza 
de despesa; 

VIII - despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 
segundo a função, a subfunção, o programa e os grupos de natureza de 
despesa; 

IX - da aplicação dos recursos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal; 

X - da aplicação dos recursos referentes ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, na forma da legislação que dispõe sobre 
o assunto; 

XI - da descrição sucinta, para cada unidade administrativa, de 
suas principais finalidades, com a respectiva legislação; 

XII - da aplicação dos recursos para o financiamento das 
despesas do Poder Legislativo Municipal, conforme a Emenda Constitucional 
nº 58, de 23 de setembro de 2009 e o art. 20 da Lei Complementar Federal nº 
101/2000; 

XIII - da receita corrente liquida, com base no art. 1°, § 1°, 
inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, e da despesa com 
pessoal; 

XIV - da aplicação dos recursos reservados à saúde, conforme 
a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000; 

XV - resumo das fontes de financiamento e da despesa do 
Orçamento de Investimento, segundo o órgão, a função, a subfunção e o 
programa. 

 

 
CAPÍTULO III 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO 
 
Art. 17. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 

incluídos os subsídios dos Vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 
7,00 (sete por cento), relativo ao somatório da receita tributária com as 
transferências previstas nos arts. 153, § 5º, 158 e 159, da Constituição Federal, 
efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com as 
Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009.  

 
§ 1º  O duodécimo devido ao Poder Legislativo será 

repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade 
do Prefeito, conforme disposto no art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição 
Federal.  

 
§ 2º  A despesa total com folha de pagamento do Poder 

Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos Vereadores, não poderá 
ultrapassar a setenta por cento de sua receita, de acordo com o estabelecido 
no art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal, e conformidade com a Lei Orgânica 
do Município.  

 
Art. 18. A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá 

ser elaborada pela Câmara Municipal, e entregue à Secretaria Municipal de 
Planejamento até o dia 20 de agosto do corrente ano, observados os 
parâmetros e as diretrizes estabelecidas nesta Lei, para fins de consolidação 
dos Projetos do PPA 2018/2021 e Lei Orçamentária/2021.” 

 
Art. 19. O Legislativo Municipal deverá encaminhar o 

orçamento impositivo EC 86/2015, para inclusão na Lei Orçamentária 
Anual/2021 juntamente com a proposta orçamentária até a data contida no 
artigo 18 desta Lei.”. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES 

 
Art. 20. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da 

Lei Orçamentária de 2021 permitirão o amplo acesso da sociedade a todas as 
informações relativas a cada uma dessas etapas, assegurando, assim, o 
controle social e a transparência da gestão fiscal. 

 
§ 1° - O princípio do controle social implica assegurar a todo 

cidadão a participação na elaboração e no acompanhamento do orçamento. 
 
§ 2º - O princípio da transparência implica além da observância 

ao princípio constitucional da publicidade, a utilização dos meios disponíveis 
para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao 
orçamento. 

 
§ 3º - Para o efetivo cumprimento da transparência da gestão 

fiscal de que trata o § 2º deste artigo, o Poder Executivo deverá manter 
atualizado endereço eletrônico, de livre acesso a todo cidadão, com os dados e 
as informações descritos no art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 

 

§ 4° - Será dada ampla divulgação, inclusive em meios 
eletrônicos de acesso público: 

 
I - pelo Poder Executivo: 
a) da Lei Orçamentária e seus anexos; 
b) do Relatório Resumido da Execução Orçamentária; 
c) do Relatório de Gestão Fiscal; 
d) das alterações orçamentárias realizadas mediante a 

abertura de Créditos Adicionais. 
 
II - pelo Poder Legislativo: 
a) no que lhe couber, dos instrumentos de gestão previstos no 

art. 48, caput, da Lei Complementar nº 101/2000. 
 
Art. 21. A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 

e a aprovação e execução da respectiva lei deverão levar em conta o alcance 
das disposições do Anexo de Metas Fiscais, constantes no Anexo II desta Lei. 

 
Art. 22. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual 

para 2021, e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o 
controle dos custos das ações e da avaliação dos resultados dos Programas de 
Governo. 

 
Art. 23. Na programação da despesa não poderá ser fixada 

despesa sem que esteja definida a respectiva fonte de recurso e legalmente 
instituída a unidade executora. 

 
Art. 24. É obrigatória a inclusão, na Proposta da Lei 

Orçamentária Anual para 2021, dos débitos decorrentes de Precatórios 
Judiciários, apresentados até 1° de julho, data em que terão atualizados os 
seus valores, conforme § 1° do art. 100 da Constituição Federal. 

 
Art. 25. Somente será incluído na Lei Orçamentária Anual 

dotações para amortização de precatórios que contenham: 
 
I – Certidão de trânsito em julgado dos embargos; 
II – Certidão de que não tenham sido opostos embargos ou 

qualquer impugnação aos respectivos cálculos. 
 
Art. 26. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à 

Secretaria Municipal de Fazenda, até 30 de junho do exercício corrente, a 
relação de débitos decorrentes de precatórios judiciários a serem incluídos na 
proposta orçamentária de 2021. 

 
Parágrafo Único. A forma de pagamento e atualização 

monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão no exercício 
de 2021, os índices adotados pelo Poder Judiciário conforme legislação 
vigente. 

 
Art. 27. O Município poderá firmar parcerias voluntárias 

envolvendo ou não transferências financeiras através de chamamento público, 
prevista na Lei Orçamentária, a título de “subvenções sociais”, a entidades 
privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que 
preencham as seguintes condições: 

 

 

I - sejam de atendimento direto ao público, para consecução de 
finalidade de interesse público; 

II - associações, cooperativas, organizações não-
governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público e/ou 
organizações sociais; 

III - que se achem em dia quanto ao pagamento de tributos 
devidos ao ente transferidor. 

 
§ 1º - Os repasses de recursos serão efetivados através de 

termos de colaboração ou fomento, conforme determina a Lei nº 13.019/2014, 
13.204/2015 e suas alterações. 

 
§ 2º - Para habilitar-se ao termo de colaboração ou fomento, a 

entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de 
funcionamento regular nos últimos três anos e comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria. 

 
§ 3° - As entidades beneficiadas nos termos deste artigo 

encaminharão ao órgão repassador, a prestação de contas dos recursos 
recebidos na forma física e através do SIT do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, ficando impossibilitado de receber novo repasse caso tenha prestação 
de contas pendente. 

 
§ 4° - A prestação de contas a que se refere o parágrafo 

anterior será disponibilizada à população, através do órgão repassador do 
recurso. 

 
§ 5º - As entidades privadas beneficiadas com recursos 

públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente, 
com a finalidade de verificar-se o cumprimento de metas e objetivos para os 
quais receberam os recursos. 

 
Art. 28. A inclusão, na Lei Orçamentária Anual, de 

transferências de recursos para o custeio de despesas de outros entes da 
Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o 
atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do art. 
62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

 
Art. 29. É vedada a aplicação da receita derivada da alienação 

de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de 
despesa corrente, salvo se destinada, por lei, aos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos, conforme art. 44 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 
Art. 30. Observadas as prioridades a que se refere o art. 2º 

desta, a Lei Orçamentária ou as de créditos adicionais somente incluirão novos 
projetos e despesas obrigatórias de duração continuada, a cargo da 
administração direta, das autarquias, dos fundos especiais, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, se: 

 
I - estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio; 
II - os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de 

recursos federais, estaduais ou de operações de crédito; 
III - houver a comprovação de viabilidade técnica, econômica e 

financeira. 
 

 

Art. 31. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias 
estabelecidas no caput do art. 9º e no inciso II, do § 1° do art. 31, ambos da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, o Poder Executivo procederá à respectiva 
limitação de empenho e de movimentação financeira, nos trinta dias 
subsequentes promovido por ato próprio. 

 
§ 1° - Excluem-se do caput deste artigo as despesas que 

constituem obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas 
destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. 

 
§ 2º - No caso de limitação de empenhos e de movimentação 

financeira de que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas 
abaixo hierarquizadas: 

 
I - com pessoal e encargos sociais; 
II - com serviço da dívida fundada; 
III - com a conservação do patrimônio público, conforme prevê 

o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 
 
§ 3º - Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste 

artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe 
caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. 

 
Art. 32. Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos 

ordenadores de despesas, que resultem na execução das mesmas, sem o 
cumprimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

 
Art. 33. Para os efeitos do art. 16, da lei Complementar Federal 

nº 101/00: 
 
I - as especificações nele contidas integrarão o processo 

administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93. 
II - entende-se como despesas irrelevantes àquelas cujo valor 

não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24, da 
Lei nº 8.666/93. 

 
Art. 34. As propostas de criação ou aumento de despesa 

obrigatória de caráter continuado, entendida como aquela que constitui ou 
venha a constituir em obrigação constitucional, além de atender ao dispositivo 
no art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101/00, deverão ser encaminhadas 
previamente à Secretaria Municipal de Fazenda. 

 
Art. 35. A abertura de créditos adicionais dependerá da 

existência de recursos disponíveis e será apresentada na forma e com 
detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. 

 
Parágrafo único - Acompanharão os projetos de lei relativos a 

créditos adicionais exposições de motivo circunstanciadas que justifiquem e 
que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas 
sobre a execução das atividades, dos projetos e das operações especiais. 

 
Art. 36. É obrigatória a destinação de recursos para compor 

contrapartida de transferências voluntárias efetuadas pela União e Estado, bem 
como de empréstimos internos e externos e para o pagamento de amortização, 
juros e outros encargos, observando o cronograma de desembolso de cada 
operação. 

 

 
Art. 37. A receita total do Município prevista no Orçamento 

Fiscal será programada de acordo as seguintes prioridades: 
 
I – pessoal e encargos sociais; 
II – custeio administrativo e operacional; 
III – garantia dos princípios constitucionais, em especial no que 

se refere em educação e saúde; 
IV – pagamento de sentenças judiciais; 
V – contrapartida de convênios, financiamentos e operações de 

crédito; 
VI – reserva de contingência. 
 
Parágrafo Único – Somente após atendidas as prioridades 

supra arroladas poderão ser programados recursos para atender novos 
investimentos. 

 
Art. 38. As obras já iniciadas terão prioridade na alocação de 

recursos para a sua continuidade e/ou conclusão. 
 
Art. 39. O Poder Executivo, mediante decreto, fica autorizado a 

transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 
orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para 2021 e em créditos 
adicionais, e ainda em decorrência da extinção, transformação, transferência, 
incorporação ou desmembramento de órgãos, entidades ou fundos, bem como 
de alterações de suas competências e atribuições, mantida a estrutura 
programática, expressa por categoria de programação. 

 
Parágrafo único - A autorização de que trata o caput deste 

artigo, poderá resultar em alteração de valores das programações, aprovadas 
pela Lei Orçamentária Anual para 2021 ou em créditos adicionais, podendo 
haver ajuste na classificação funcional. 

 
Art. 40. A Lei Orçamentária Anual para 2021 somente 

contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício 
financeiro se o mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que 
autorize sua inclusão. 

 
Art. 41. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a 

programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, 
especificado por entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos do 
art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/00. 

 
§ 1° - O Legislativo Municipal deverá enviar ao Poder Executivo 

até 15 dias após a aprovação da Lei Orçamentaria Anual do exercício 
subsequente, a programação de desembolso mensal para o referido exercício. 

 
§ 2º - O Poder Executivo deverá publicar a programação 

financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 (trinta) 
dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021. 

 
Art. 42. Cabe a Divisão de Diretrizes Orçamentárias e 

Planejamento a responsabilidade pela coordenação do processo de elaboração 
e consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de que trata esta Lei. 

 

 

Parágrafo único - A Divisão de Diretrizes Orçamentárias e 
Planejamento determinará sobre: 

 
I - o calendário das atividades para a elaboração dos 

orçamentos; 
II - a elaboração e a distribuição do material que compõe as 

propostas do Orçamento Anual dos Poderes Legislativo e Executivo do 
Município, seus órgãos, autarquias, fundações, fundos e sociedades de 
economia mista; 

III - as instruções para o devido preenchimento das propostas 
dos orçamentos de que trata esta Lei. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO 
COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

 
Art. 43. No exercício financeiro de 2021, as despesas com 

pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo observarão as disposições 
contidas nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar nº 101/00, e demais 
legislações em vigor. 

 
Art. 44. A instituição, na concessão e aumento de qualquer 

vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos, a adaptação e 
implementação nos planos de carreira e seus respectivos movimentos - 
sistema de mapeamento de competências, crescimento horizontal, crescimento 
vertical, transição, mudança de área de atuação e atividade, os programas de 
qualidade, produtividade e remuneração variável, mobilidade nos limites legais 
vigentes e a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos, autarquias, 
inclusive fundações instituídas pelo Município, observado o contido no inciso II, 
do art. 37, da Constituição Federal, poderão ser levados a efeito para o 
exercício de 2021, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000, na Lei Complementar Federal nº 101/00 e na 
legislação municipal vigente. 

 
Art. 45. No exercício financeiro de 2021, observado o disposto 

no artigo 169, da Constituição Federal, somente poderão ser admitidos 
servidores se: 

 
I – existirem cargos vagos a preencher; 
II – houver vacância, após 31 de julho de 2020, dos cargos 

ocupados; 
III – houver prévia dotação orçamentária suficiente para o 

atendimento da despesa; 
IV – forem observados os limites do artigo 22, inciso IV, da Lei 

Complementar nº 101/2000. 
 
Parágrafo Único – A criação de cargos, empregos ou funções 

somente poderá ocorrer depois de atendimento ao disposto neste artigo, no 
artigo 169, § 1º, incisos I e II da Constituição Federal e nos artigos 16 e 17 da 
Lei Complementar nº 101/2000. 

 
Art. 46. O disposto no artigo 18, § 1º, da Lei Complementar nº 

101/2000 aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa 
total com pessoal. 

 

 

Parágrafo Único – Não se consideram como substituição de 
servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os contratos de 
terceirização relativos à execução indireta das atividades que, 
simultaneamente: 

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos 
assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, na 
forma do regulamento; 

II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por 
plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa 
disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria 
extinta, total ou parcialmente; 

III – não caracterizam relação direta de emprego. 
 
Art. 47. Se a despesa de pessoal atingir o nível de que trata o 

parágrafo único do art. 22 da lei Complementar Federal nº 101/00, a realização 
de serviços extraordinários fica restrita a situações emergenciais de risco ou de 
prejuízo para a sociedade. 

 
Art. 48. O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 

2021, deverá enquadrar-se nas determinações desta lei, com relação às 
despesas com pessoal e encargos sociais. 

 
Art. 49. A proposta orçamentária para 2021 assegurará 

recursos para qualificação de pessoal e visará o aprimoramento e treinamento 
dos servidores municipais, que ficarão agregados a programa de trabalho 
específico. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 
 
Art. 50. Os tributos municipais poderão sofrer alterações em 

decorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em 
razão de interesse público relevante. 

 
Art. 51. A estimativa da receita que constará do projeto de Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2021 contemplará medidas de 
aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, com vistas à 
expansão de base de tributação e consequentemente aumento das receitas 
próprias. 

 
Art. 52. O desconto para pagamento integral e à vista do 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, das Taxas 
agregadas ao IPTU, do Imposto sobre Serviços dos Autônomos e Sociedades 
de Profissionais - ISS FIXO e das Taxas Mobiliárias, no exercício de 2021, por 
ato do Poder Executivo não poderá ser superior a 15% (quinze por cento). 

 
Art. 53. Em consonância a Lei Municipal nº 2080/2004 e suas 

alterações através da Lei Municipal nº 2272/2008 fica concedido isenção total 
ou parcial de pagamento de IPU/TSU aos munícipes enquadrados nos critérios 
e regulamentações especificadas previstas na legislação supracitada. 

 
Art. 54. Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar 

programas, campanhas e atividades institucionais de implemento da 
arrecadação tributária, inclusive com promoção de sorteios públicos para 
contribuintes e/ou responsáveis tributários. 

 

 

Art. 55. Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, de alteração de 
alíquota ou de modificação de base de cálculo que impliquem redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado, deverão atender ao disposto no artigo 
14 da Lei Complementar nº 101/200, devendo ser instruídos com 
demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas do resultado 
nominal e primário; 

 
Art. 56. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em 

dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, 
poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo 
como renúncia de receita para efeito do disposto do art. 14, § 3º, II, da Lei 
Complementar 101/2000. 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DÍVIDA PÚLICA MUNICIPAL 
 

Art. 57. A Lei Orçamentária garantirá recursos para pagamento 
do serviço da dívida municipal e da despesa decorrente de débitos de 
refinanciados, inclusive com a previdência social. 

 
Parágrafo único  Serão destinados recursos de livre 

movimentação para o atendimento de despesas com amortização, juros e 
outros encargos da dívida proveniente de operações de créditos, dívidas 
tributarias e previdenciárias contratadas e/ou autorizadas até o exercício 
financeiro de 2021. 

 
Art. 58. Na Lei Orçamentária Anual poderá ser incluídos 

recursos provenientes de operações de crédito mediante contratação, 
respeitando os limites estabelecidos no art. 167, inciso III da Constituição 
Federal.  

 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 59. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser 

vistos como indicativo e, para tanto, ficam admitidas variações, de forma a 
acomodar a trajetória que as determinem, até o envio do Projeto da Lei 
Orçamentária para 2021. 

 
Art. 60. O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo 

Municipal, juntamente com o Projeto de Lei Orçamentária Anual, o Quadro de 
Detalhamento da Despesa - QDD, especificando por projetos, atividades e 
operações especiais os elementos de despesas do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social. 

 
Art. 61. Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for 

encaminhado à sanção do Prefeito Municipal em tempo hábil, a programação 
dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de 1/12 (um 
doze) avos do total de cada dotação, na forma da Proposta do Orçamento 
remetida ao Legislativo Municipal, enquanto não se completar o ato 
sancionatório. 

 

 

Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo não se 
aplica às despesas na área de educação, saúde e assistência social, bem 
como as despesas da dívida pública municipal, podendo os gastos ser 
realizados em sua totalidade. 

 
Art. 62. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao 

Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao Plano 
Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos 
Adicionais enquanto não iniciada a votação no tocante às partes cuja alteração 
é proposta. 

 
Art. 63. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e seus anexos, sempre que houver necessidade, com 
prévia autorização do Legislativo. 

 
Art. 64. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, 

conforme o disposto no § 2° do art. 167 da Constituição Federal, será efetivada 
mediante Decreto do Poder Executivo, utilizando os recursos previstos no art. 
43 da Lei 4320 de 1964. 

 
Art. 65. Cabe à Controladoria do Município a responsabilidade 

pela apuração dos resultados primário e nominal para fins de avaliação do 
cumprimento das metas fiscais previstas nesta Lei, em atendimento ao artigo 
9º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 101/2000. 

 
Art. 66. A abertura de créditos suplementares e especiais 

dependerá de previa autorização legislativa e da existência de recursos 
disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320 de 1964 
e da Constituição Federal. 

 
§ 1º - A lei orçamentária anual conterá autorização e disporá 

sobre o limite para a abertura de créditos adicionais suplementares. 
 
§ 2º - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos 

adicionais exposição de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que 
indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas. 

 
Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 
 

Colorado PR, 10 de junho de 2020. 
_________________________ 
Marcos José Consalter de Mello 
               Prefeito 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118  FONE (44) 3270-1150  CEP 87.640-000  UNIFLOR  PARANA. 
 

DECRETO Nº 49/2020 
 

SÚMULA: DISPÕE SOBRE ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
RELATIVA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2020 
NA MODALIDADE CREDENCIAMENTO Nº 02/2020 E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

                                                                                                     
O Senhor Alan Rogério Petenazzi,no exercício do 

cargo de Prefeito Municipal de Uniflor, Estado do Paraná,  usando das suas atribuições 
legais, 
 

D E C R E T A:  
 
Art. 1º Fica anulado o Credenciamento nº 02/2020, Processo Administrativo nº 47/2020, 
com data marcada para abertura em 18/06/2020, ás 09h30min., que tem como objeto 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas interessadas na prestação de serviços de 
Enfermagem, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de 
Uniflor, Estado do Paraná, haja vista que não houve apresentação de propostas de 
interessados, caracterizando licitação deserta.  
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas todas as disposições 
em contrário.  
                                                    Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, aos 
22 dias do mês de Junho de 2020.  
 
 
 

Alan Rogério Petenazzi 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118  FONE (44) 3270-1150  CEP 87.640-000  UNIFLOR  PARANA. 
 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE  PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA 
DO CONTRATO 

 
 
ESPÉCIE: Contrato n° 84/2018  PMU. 
 
REF.: Pregão Presencial n°. 46/2018. 
 
PARTES: Município de Uniflor e a empresa DANILO PELOSI VASQUES 
INFORMÁTICA - ME, Portadora do CNPJ nº 24.731.552/0001-38. 
 
OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL: Contratação de empresa especializada em 
treinamento de informática para ministrar aulas, no município de Uniflor, Estado do 
Paraná, conforme quantidades e especificações contidas no Anexo I - Termo de 
Referencia do Edital Completo. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  DA PRORROGAÇÃO:  
Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado a vigência do contrato com o seguinte 
novo prazo de 16/06/2020 á 31/12/2020. 
 
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 13/06/2020. 
 
 
 
 

Alan Rogério Petenazzi 
PREFEITO MUNICIPAL 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118  FONE (44) 3270-1150  CEP 87.640-000  UNIFLOR  PARANA. 
 

 
 
 
PORTARIA N 148/2020 

 
SUMULA  Designar a substituição temporária de 

membro da equipe de apoio para realização de processos licitatórios da Prefeitura 
Municipal de Uniflor, e da outras providências.  
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE UNIFLOR, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1°- Designar, pelo período de 22/06/2020 a 21/07/2020 as Servidoras públicas 

municipais Sumanita Medeiros de Oliveira portadora do RG n° 9.919.294-1 e CPF 
n° 065.680.079-86, e Fernanda Isis Carolino Santos Silva portadora do RG n° 
13.442.896-1 e CPF n° 002.850.163-26, para atuar como membros da equipe de 
apoio na realização de processos licitatório. 

 
Art. 2°- Fundamenta-se o contido no artigo anterior, em virtude das férias 

regulamentares das servidoras públicas municipais Gleise C. da Silva Belentani e 
Claudia Inácio da Silva, membros atuais da equipe de apoio a pregoeira. 

 
Art.3°- Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná, aos 19 dias do mês de 
junho de 2020. 
 

 
 
 

ALAN ROGERIO PETENAZZI 
Prefeito Municipal 

 
  
 

ERRATA DA RESOLUÇÃO CMDCA Nº 012/2019. 

Por meio desta Errata, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente retifica a Resolução CMDCA nº 012/2019, que trata daPrestação 
de Contas dos recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente  FIA 
para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Município de 
Colorado/Pr, publicada no Diário Oficial do Município Jornal O Regional, 
Edição 2210, em 23/10/2019. 

A retificação refere-se ao saldo superior: 

 

Portanto, onde se lê: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 50% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Leia-se: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 30% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Os demais itens da citada resolução permanecem inalterados. 

Colorado, 23 de junho de 2020.  

 
 

___________________________________ 
Joelma Chelinho Galvão 
Presidente do CMDCA 

ERRATA DA RESOLUÇÃO CMDCA Nº 012/2019. 

Por meio desta Errata, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente retifica a Resolução CMDCA nº 012/2019, que trata daPrestação 
de Contas dos recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente  FIA 
para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Município de 
Colorado/Pr, publicada no Diário Oficial do Município Jornal O Regional, 
Edição 2210, em 23/10/2019. 

A retificação refere-se ao saldo superior: 

 

Portanto, onde se lê: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 50% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Leia-se: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 30% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Os demais itens da citada resolução permanecem inalterados. 

Colorado, 23 de junho de 2020.  

 
 

___________________________________ 
Joelma Chelinho Galvão 
Presidente do CMDCA 

ERRATA DA RESOLUÇÃO CMDCA Nº 012/2019. 

Por meio desta Errata, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente retifica a Resolução CMDCA nº 012/2019, que trata daPrestação 
de Contas dos recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente  FIA 
para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Município de 
Colorado/Pr, publicada no Diário Oficial do Município Jornal O Regional, 
Edição 2210, em 23/10/2019. 

A retificação refere-se ao saldo superior: 

 

Portanto, onde se lê: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 50% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Leia-se: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 30% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Os demais itens da citada resolução permanecem inalterados. 

Colorado, 23 de junho de 2020.  

 
 

___________________________________ 
Joelma Chelinho Galvão 
Presidente do CMDCA 

 
Resolução do CMAS Nº 04 de 22 de junho de 2020. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social  CMAS de Colorado  PR, 
reunido ordinariamente no dia 09 de junho de 2020, no uso das suas 
atribuições regimentais, 
 

Resolve 
 
Art. 1º Aprovar oAD Referendum 001/2020  CMAS. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
 

______________________________ 
Roseli Messias da Silva  

Presidente do CMAS 
 
 

 

 

revogando as disposições em contrário.

Colorado PR
_________________________
Marcos José Consalter de Mello
               Prefeito

Colorado

___________________________________
Joelma Chelinho Galvão
Presidente do CMDCA

entra em vigor a partir da data de sua publicação.

______________________________
Roseli Messias da Silva 

Presidente do CMAS
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ERRATA DA RESOLUÇÃO CMDCA Nº 012/2019. 

Por meio desta Errata, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente retifica a Resolução CMDCA nº 012/2019, que trata daPrestação 
de Contas dos recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente  FIA 
para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Município de 
Colorado/Pr, publicada no Diário Oficial do Município Jornal O Regional, 
Edição 2210, em 23/10/2019. 

A retificação refere-se ao saldo superior: 

 

Portanto, onde se lê: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 50% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Leia-se: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 30% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Os demais itens da citada resolução permanecem inalterados. 

Colorado, 23 de junho de 2020.  

 
 

___________________________________ 
Joelma Chelinho Galvão 
Presidente do CMDCA 

 
Resolução n° 02 de 22 de junho de 2020 

APROVA o Regimento Interno 
do ConselhoMunicipal de 
Assistência Social  CMAS de 
Colorado/PR. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  CMAS, emReunião 

Ordinária realizada no dia 09 de junho de 2020, no uso desuas atribuições 

legais de acordo com a Lei Municipal nº. 2.618 de 30 de abril de 2014e 

alterações pela Lei Municipal nº. 2.824/2019, 

RESOLVE, 

Art. 1º - APROVAR o Regimento Interno do Conselho Municipal de 

AssistênciaSocial  CMAS, conforme ANEXO, parte integrante da 

presenteresolução. 

Art. 2º - Revogar as disposições em contrárioa esta Resolução. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da sua publicação. 

_______________________ 
Roseli Messias da Silva 

Presidente do CMAS 
 

 

TITULO I 

DA NATUREZA, DA COMPETÊNCIA E DA COMPOSIÇÃO 

Art.1º - O Conselho Municipal de Assistência Social, cumprindo as 

diretrizesestabelecidas na Lei Municipal nº. 2.618 de 30 de abril de 2014e 

alterações pela Lei Municipal nº. 2.824/2019que regulamenta o SUAS 

Municipal, é um órgão colegiado, deliberativo,decaráter permanente e de 

composição paritária, atuando na formulação deestratégias e no 

monitoramento da execução da política de assistência social noMunicípio de 

Colorado, inclusive no aspecto financeiro. 

Parágrafo único - O Conselho Municipal de Assistência Social, neste 

Regimento 

Interno, será designado por CMAS. 

Art. 2º - São instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação do 

CMAS: 

I - Plano Municipal de Assistência Social, deliberado e aprovado, seguindo 

asdiretrizes da Conferência Municipal de Assistência Social; 

II - Programação Anual de Assistência Social, deliberada e aprovada, 

expressandoas metas, os parâmetros de cobertura e produtividade dos 

serviços de assistênciasocial; 

III - Relatório trimestral, contendo a avaliação do desempenho assistencial 

efinanceiro, com apreciação e parecer prévio da comissão temática 

correspondente,para apreciação e deliberação; 

IV - Relatório Anual de Gestão, contendo avaliação do Plano Municipal 

deAssistência Social, em conformidade com a legislação vigente. 

Art. 3º - O CMAS consubstancia a participação de usuários, 

trabalhadores,prestadores e gestores na administração da assistência social de 

Colorado,propiciando seu controle social, através de suas atribuições. 

Art.4º - São atribuições e competências do CMAS, sem prejuízo das funções 

dos 

Poderes Legislativo e Executivo, nos limites da legislação vigente: 

I. Aprovar e estabelecer as prioridades da Política Municipal de 

AssistênciaSocial, em consonância com a Política Nacional de Assistência 

Social e as diretrizespropostas pela Conferência Municipal de Assistência 

Social; 

II. Acompanhar e monitorar a execução da Política Municipal de 

AssistênciaSocial; 

III. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública 

eprivada no campo da assistência social de acordo com as diretrizes propostas 

pelaPolítica Municipal de Assistência Social, definindo critérios de qualidade; 

IV. Estabelecer normas para a inscrição e validação dos programas, 

projetos,serviços e benefícios de assistência social de organizações da 

sociedade civil cujaárea de atuação contemple o limite do município, mantendo 

cadastro atualizado. 

V. Cancelar a inscrição das organizações da sociedade civil, 

serviços,programas, projetos e benefícios que incorrerem em irregularidades 

na execução daPolítica de Assistência Social, na aplicação dos recursos que 

lhes forem repassadospelo Município e pelo Fundo Municipal de Assistência 

Social ou que nãoobedecerem aos princípios e diretrizes da Lei Orgânica da 

Assistência Social -LOAS, bem como os princípios da universalidade e não 

contributividade, comexceção ao expressamente previsto no art.35 da Lei 

10.741/03 (Estatuto do Idoso); 

VI. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da 

assistênciasocial;  

VII. Convocar bianualmente, ou extraordinariamente por maioria qualificada de 

seusmembros, num processo articulado com a Conferência Nacional, a 

Conferência Municipalde Assistência Social, propondo diretrizes para 

aperfeiçoamento do sistema, aprovando asnormas de funcionamento das 

mesmas, constituindo comissão organizadora e elaborandoo respectivo 

Regimento Interno; 

VIII. Deliberar e aprovar a Proposta Orçamentária Anual da Assistência 

Social,elaborada pelo poder executivo, tendo em vista as metas e 

prioridadesestabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

IX. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão 

deAssistência Social com base em parâmetros de cobertura, território, 

cumprimento demetas estabelecidas, produtividade, recomendando 

mecanismos claramentedefinidos para correção de distorções; 

XI. Deliberar sobre o repasse de recursos financeiros 

àsinstituições/organizações governamentais e não governamentais de 

assistênciasocial, bem como as organizações preponderantes em outra área 

que desenvolveserviços, programas, projetos, serviços e benefícios de 

assistência social; 

XII. Definir critérios e parâmetros de avaliação e gestão de recursos, bem 

comodo desempenho, impacto, eficácia e eficiência alcançados pelos 

serviços,programas, projetos e benefícios aprovados; 

XIII. Deliberar o plano de aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social 

eacompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos; 

XIV. Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária 

doFundo Municipal de Assistência Social, sob a fiscalização da Comissão 

deOrçamento e Financiamento do CMAS; 

XV. Apreciar e aprovar os relatórios trimestrais de execução orçamentária 

doFundo Municipal de Assistência Social, apresentados pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Cidadania; 

XVI. Regulamentar o processo de eleição dos representantes da sociedade 

civil noCMAS; 

XVII. Elaborar, aprovar e modificar seu Regimento Interno; 

XVIII. Divulgar, no Diário Oficial do Município e em seu sítio eletrônico oficial, 

todasas suas decisões, bem como as contas do Fundo Municipal de 

Assistência Social -FMAS e os respectivos pareceres emitidos. 

XIX. Instituir e regulamentar o funcionamento das comissões 

internas,permanentes e temporárias, bem como grupos de trabalho; 
XX. Solicitar e analisar relatórios, no todo ou em parte, de todas as ações 

eserviços de interesse a assistência social no âmbito do município; 

XXI. Avaliar e deliberar sobre contratos, convênios e outros ajustes, conforma 

asdiretrizes do Plano Municipal de Assistência Social; 

XXII. Difundir informações, que possibilitem a população do município 

amploconhecimento do Sistema Único da Assistência Social - SUAS; 

XXIII. Dar encaminhamento as denúncias recebidas; 

XXIV. Retificar atos que praticou desde que se encontrem viciados por 

erromaterial; 

XXV. Estimular a atualização permanente dos servidores das 

instituiçõesgovernamentais e não governamentais envolvidas na prestação de 

serviços de assistência social;  

XXVI. Estimular a articulação e intercâmbio entre os Conselhos de 

AssistênciaSocial Estadual e Nacional, bem como com organizações 

governamentais ouprivadas, nacionais e estrangeiras, visando a superação dos 

problemas sociais noMunicípio; 

Art. 5º - O CMAS é composto por: 

I - Colegiado; 

II - Secretaria Executiva  

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO 

CAPÍTULO I 

COMPOSIÇÃO 

Art.6º - O colegiado do CMAS é composto por 14 (quatorze) membros e 

respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal, dentre os indicados 

pelos órgãos governamentais e por assembleia das entidades da sociedade 

civil, que trabalhem direta ou indiretamente com prestação de serviços 

sócioassistenciais. 

I - 07 (sete) representantes governamentais, atuantes nas políticas de 

assistência social, saúde, educação, esporte, cultura e lazer e financeiro; 

II - 07 (sete) representantes da sociedade civil, escolhidos em foro próprio, 

nostermos da regulamentação fixada pelo CMAS, e sob fiscalização do 

MinistérioPúblico: 

§ 1º Cada conselheiro poderá representar apenas um órgão, entidade ou 

instituição; 

§ 2º O mandato da Organização da Sociedade Civil, de seus 

representantes,titulares ou suplentes, terá a duração de dois anos, sendo 

permitida uma únicarecondução por igual período; 

§ 3º O conselheiro, titular ou suplente, eleito ou indicado, que já tenha 

sidoreconduzido uma vez, não poderá retornar ao CMAS em mandato 

subsequente,mesmo que representando outro segmento. 

§ 4º Os conselheiros, titulares ou suplentes, poderão ser substituídos por 

motivo deimpedimento ou de força maior, mediante solicitação oficial da 

organização ou doórgão que representam, dirigida ao CMAS, que oficiará ao 

Prefeito Municipal para aformalização da nova nomeação. 

Art. 7º  Na primeira reunião do mandato serão eleitos Presidente e Vice-

Presidente,o primeiro secretário e segundo secretário para cumprirem mandato 

de 02 (dois) anos, assegurada a alternância entre asrepresentações 

governamentais e da sociedade civil: 

§ 1º - A posse do Presidente e do Vice-presidente ocorrerá na mesma sessão 

da eleição e será dada pelo Colegiado. 

§ 2º Fica assegurada, em cada mandato, a alternância entre a 

representaçãogovernamental e da sociedade civil no exercício da função de 

Presidente e de Vice-presidente,respeitando-se os casos de recondução. 

§ 3 º - A escolha dos conselheiros que representarão cada segmento 

paracomposição da Presidência e Vice-Presidência, primeiro secretário e 

segundo secretário, será realizada entre os conselheirosdo respectivo 

segmento, em reunião especifica para este fim; 

§ 4º Caso haja vacância do cargo de Presidente, o Vice-presidente 

assumiráinterinamente e convocará eleição para eleger o Presidente, a fim de 

completar orespectivo mandato. 

§ 5º No caso de vacância do cargo de Vice-presidente, a Plenária elegerá um 

deseus membros para exercer o cargo, a fim de concluir o mandato. 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8º O Colegiado do CMAS tem a seguinte estrutura de funcionamento: 

I - A Plenária; 

II-  As Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho; 

III - A Secretaria Executiva. 

Seção I 

Da Plenária 

Subseção I 

Das reuniões e seus participantes 

Art. 9º O CMAS reunir-se-á: 

I  ordinariamente, toda 4ª (quarta) terça-feira de cada mês; 

II  extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, por convocação de 

seupresidente ou da maioria absoluta de seus membros titulares, observado, 

em ambosos casos, o prazo mínimo de 03 (três) dias para a convocação da 

reunião,mencionando-se a respectiva pauta. 

Parágrafo Único - As reuniões ordinárias do CMAS constarão em cronograma 

anual,aprovado na primeira reunião do ano, constando obrigatoriamente a data, 

o horário eo local de sua realização. 

Art. 10. Serão convocados para comparecer às reuniões os Conselheiros 

titulares eseus respectivos suplentes. 

§ 1º O Conselheiro convocado deverá confirmar a sua participação ou justificar 

aausência nas reuniões do CMAS à Secretaria Executiva, com antecedência 

de pelomenos 3 (três) dias úteis da data da reunião. 

§ 2º Por motivo de força maior, quando o prazo referido no § 1º não puder 

sercumprido, o Conselheiro deverá encaminhar justificativa por escrito à 

Secretaria  

Executiva, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o término 

dareunião. 

Art. 11. A Plenária instalar-se-á e deliberará com a presença de, no mínimo, 

metademais um dos conselheiros titulares ou suplentes no exercício da 

titularidade,ressalvadas as hipóteses previstas neste Regimento que requeiram 

quórumqualificado. 

Art. 12. Será substituído o Conselheiro representante governamental ou 

dasociedade civil que renunciar ou não comparecer a 3 (três) reuniões 

consecutivas oua 5 (cinco) intercaladas na vigência do mandato, salvo se a 

ausência ocorrer pormotivo de força maior, justificada por escrito à Secretaria 

Executiva. 

§ 1º O conselheiro que se ausentar justificadamente a 3 (três) reuniões 

ordináriasconsecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas na vigência do mandato, terá 

suasjustificativas avaliadas. 

§ 2º A Presidência do CMAS comunicará, por escrito, ao órgão ou organização 

derepresentação, as ausências injustificadas de seu representante e quando 

for ocaso, solicitará a sua substituição. 

Art. 13. Nas ausências do Presidente e do Vice-presidente, a Presidência 

seráexercida por um dos membros titulares presentes, escolhido pela Plenária 

para oexercício da função. 

Art. 14. O CMAS solicitará, sempre que necessário, a presença de 

representante da Assessoria Jurídica do Município durante as reuniões. 

Art. 15 As reuniões plenárias serão públicas, salvo quando se tratar de 

matériasujeita a sigilo, na forma da legislação pertinente. 

Parágrafo único. Durante as reuniões plenárias é facultado ao Colegiado 

conceder apalavra ao público. 

Art. 16. Para a consecução de suas finalidades, caberá ao Colegiado: 

I - apreciar e deliberar sobre os assuntos encaminhados ao CMAS, bem como 

asmatérias de sua competência; 

II - expedir normas de sua competência, necessárias à regulamentação 

eimplementação da Política Municipal de Assistência Social; e 

III - aprovar a instituição de comissões, permanentes ou temporárias, grupos 

detrabalho, suas respectivas competências, sua composição, procedimentos e 

prazosde duração. 

Art. 17. As reuniões do CMAS obedecerão aos seguintes procedimentos: 

I -  o início das atividades da reunião; 

II - qualificação e habilitação dos Conselheiros para votar; 

III - aprovação da ata da reunião anterior; 

IV - aprovação da pauta da reunião; 

V - informes da Secretaria Executiva, da Presidência, dos Conselheiros e da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania; 

VI - relatos dos conselheiros que representaram o CMAS em eventos; 

VII - relatos das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalhos; 

VIII - apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta; 

IX - breves comunicados e franqueamento da palavra e 

X - encerramento.  

Parágrafo único. Todo material informativo encaminhado aos Conselheiros 

titularesserá também encaminhado aos Conselheiros suplentes. 

Subseção II 

Da pauta 

Art. 18. A pauta da reunião, elaborada pela Presidência, Vice-Presidência 

eSecretaria Executiva, será comunicada previamente a todos os 

ConselheirosTitulares e Suplentes, com antecedência mínima de 3(três) dias 

para as reuniõesordinárias e de 2 (dois) dias para as reuniões extraordinárias. 

§ 1º Os temas para inclusão na pauta deverão ser encaminhados 

pelosConselheiros, inclusive os de interesse de qualquer cidadão ou segmento, 

no prazomáximo de 7 (sete)dias anteriores à reunião. 

§ 2º Em casos de urgência ou de relevância, a Plenária do CMAS, poderá 

alterar apauta da reunião. 

§ 3º Os assuntos não apreciados na reunião do Colegiado, a critério da 

Plenária,deverão ser incluídos na ordem do dia da reunião subsequente. 

§ 4º A matéria que entrar na pauta de reunião deverá ser apreciada e 

votada,quando for o caso, no máximo em duas sessões subsequentes. 

§ 5º Por solicitação do Presidente, de Coordenador de Comissão Temática ou 

dequalquer Conselheiro e, mediante aprovação da Plenária, poderá ser 

incluída naPauta do dia, matéria relevante que necessite de decisão urgente do 

CMAS. 

Subseção III 

Das deliberações 

Art. 19. A deliberação das matérias sujeitas à votação obedecerá à seguinte 

ordem: 

I - o presidente dará a palavra ao relator da comissão temática respectiva, 

queapresentará o parecer, ou relatório, por escrito ou verbalmente; 

II - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão aberta para todo 

oPlenário e aos presentes à reunião, por ordem de inscrição; 

III - encerrada a discussão, far-se-á a votação. 

Art. 20. Terão direito a voto os Conselheiros titulares e os suplentes no 

exercício datitularidade. 

§ 1º Os Conselheiros suplentes terão direito à voz e serão chamados a votar 

noscasos de vacância, impedimento, suspeição ou ausência do respectivo 

titular. 

§ 2º Configura-se ausência o não comparecimento do Conselheiro à Plenária 

comprévia justificativa, por escrito, encaminhada à Presidência. 

§ 3º Não se configura ausência o afastamento momentâneo do titular do recinto 

dassessões. 

Art. 21. As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, 

contra eabstenções, mediante manifestação expressa de cada Conselheiro. 

§ 1º A recontagem de votos poderá ser solicitada por qualquer Conselheiro.  

§ 2º Os votos divergentes serão registrados na ata da reunião, a pedido 

dosConselheiros que os proferirem. 

Art. 22. As decisões do CMAS serão aprovadas por metade mais um 

dosconselheiros titulares ou, no exercício da titularidade, presentes, salvo os 

casosprevistos neste Regimento que requeiram quórum qualificado. 

Parágrafo único. Quando se tratar de matérias relacionadas à aprovação da 

PolíticaMunicipal de Assistência Social, à alteração do Regimento Interno, à 

eleição daPresidência, às relativas ao Orçamento da Assistência Social e ao 

Fundo Municipalde Assistência Social, a aprovação dar-se-á com os votos 

favoráveis de pelo menos2/3 (dois terços) dos membros do CMAS em primeira 

chamada e de metade maisum em segunda chamada, realizada, no máximo, 

em uma hora após a primeirachamada. 

Art. 23. Ao Conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido será 

garantidoo pedido de vista da matéria pelo prazo de, no máximo, 20 (vinte) 

dias, podendo, ajuízo da Plenária, ser reduzido este prazo, em razão de 

número de pedidos. 

Art. 24. As Resoluções do CMAS, aprovadas em Plenária, serão publicadas 

noDiário Oficial do Município em até 10 (dez) dias úteis após a decisão. 

Art. 25. Ao Conselheiro é facultado solicitar o reexame de qualquer 

resoluçãonormativa, justificando possível ilegalidade, incorreção ou 

inadequação técnica.Art. 26. Ao interessado é facultado, até a reunião 

subsequente, em requerimento aoPresidente, solicitar a reconsideração de 

deliberação exarada em reunião anterior,justificando possível ilegalidade. 

Subseção IV 

Da ata 

Art. 27. Em todas as reuniões será lavrada ata, pela Secretaria Executiva, 

comexposição sucinta dos trabalhos, conclusões e deliberações, devendo 

constar pelomenos: 

I - relação dos participantes, seguida do nome de cada membro com a menção 

datitularidade (titular ou suplente) e do órgão ou organização que representa; 

II - resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do 

Conselheiro eo assunto ou sugestão apresentada; 

III - relação dos temas abordados, com indicação do responsável pela 

apresentaçãoe a inclusão de alguma observação quando expressamente 

solicitada porConselheiro; 

IV - as deliberações, inclusive quanto à aprovação da ata da reunião anterior, 

aostemas a serem incluídos na pauta da reunião seguinte, com registro do 

número devotos contra, a favor e abstenções, incluindo votação nominal 

quando solicitada. 

§ 1º O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do CMAS estará 

disponívelna Secretaria Executiva em mídia apropriada 

§ 2º A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata, por 

meioeletrônico, de modo que cada Conselheiro possa recebê-las, no mínimo, 3 

(três)dias antes da reunião em que será apreciada. 

§ 3º As emendas e correções à ata serão encaminhadas pelo Conselheiro 

àSecretaria Executiva até o início da reunião, que a apreciará.  

Seção II 

Das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho 

Art. 28. As Comissões Temáticas, de natureza permanente, e os Grupos 

deTrabalho, de natureza temporária, têm por finalidade subsidiar o Colegiado 

nocumprimento de sua competência. 

Art. 29. As Comissões Temáticas e os Grupos de Trabalho são constituídos 

deforma paritária. 

Art. 30. As Comissões Temáticas serão compostas, em regra, por 4 

(quatro)Conselheiros titulares e igual número de suplentes, segundo suas 

afinidades com ostemas das respectivas comissões, não se aplicando, neste 

caso, a correspondênciaentre titulares e suplentes prevista no ato da eleição ou 

indicação. 

§1º A correspondência entre titulares e suplentes na composição das 

ComissõesTemáticas obedecerá à indicação governamental e da sociedade 

civil. 

Art. 31. A qualquer Conselheiro é facultado participar das reuniões de 

qualquerComissão ou Grupo de Trabalho, com direito à voz. 

Parágrafo único. Poderão participar das reuniões das Comissões Temáticas 

eGrupos de Trabalho pessoas convidadas, a critério de cada Comissão ou 

Grupo. 

Art. 32. As reuniões das Comissões Temáticas serão públicas, para 

participação nacondição de ouvinte, salvo quando se tratar de matéria sujeita a 

sigilo, na forma dalegislação pertinente. 

Art. 33. O CMAS contará com as seguintes Comissões Temáticas, com a 

atribuiçãode subsidiá-lo no cumprimento das competências referidas na Lei 

Orgânica daAssistência Social e no art. 4º deste Regimento, de acordo com os 

aspectos queconcernem a cada Comissão: 

I - Comissão de Política da Assistência Social; 

II - Comissão de Normas da Assistência Social; 

III - Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social. 

§ 1º A Comissão de Política da Assistência Social tem como objetivo subsidiar 

oCMAS no acompanhamento, controle e fiscalização das ações da Política 

deAssistência Social no Município de Colorado. 

§ 2º A Comissão de Normas da Assistência Social tem como objetivo 

normatizar asações e regular a prestação de serviços de assistência social, de 

natureza público eprivada, além de fixar normas para inscrição e validação de 

inscrição deorganizações no CMAS, analisando os pedidos apresentados. 

§ 3º A Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social tem 

comoobjetivo analisar e fiscalizar a gestão de recursos do Fundo Municipal de 

AssistênciaSocial  FMAS, realizando estudos e propondo critérios para 

destinação dessesrecursos. 

§ 4º As Comissões Temáticas contarão com o apoio técnico e operacional 

daSecretaria Executiva e dos setores especializados da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Cidadania. 

Art. 34. As Comissões Temáticas apresentarão memórias das discussões 

dosassuntos afetos à sua temática e das questões encaminhadas pela 

Presidência oupela Plenária.  

Art. 35. Os Grupos de Trabalho serão instalados, por deliberação da Plenária, 

paradiscussão de matérias cuja complexidade e relevância justifiquem sua 

instituição. 

Art. 36. Cada Comissão Temática terá um Coordenador e um Relator, 

escolhidosdentre os seus membros titulares e cada Grupo de Trabalho terá um 

Coordenador eum Relator, escolhidos dentre os seus membros. 

§ 1º Os Coordenadores das Comissões Temáticas exercerão esta função por 

umperíodo de um ano, permitida uma única recondução. 

§ 2º Na ausência do Coordenador e ou do Relator, os conselheiros que 

compõem aComissão Temática escolherão um de seus membros titulares para 

assumir asfunções da coordenação e da relatoria naquela reunião. 

§ 3º Na ausência do Coordenador e ou do Relator, os conselheiros que 

compõem oGrupo de Trabalho escolherão um de seus membros para assumir 

as funções dacoordenação e da relatoria naquela reunião. 

Art. 37. As Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho instalar-se-ão e 

discutirãoas matérias que lhes forem pertinentes, com a presença da maioria 

de seusmembros no exercício da titularidade. 

§ 1 º O Conselheiro, quando convocado, deverá confirmar a sua participação 

nasreuniões das Comissões Temáticas e dos Grupos de Trabalho à 

SecretariaExecutiva com até cinco (05) dias de antecedência da reunião. 

§ 2º Não havendo quórum, na forma do caput, no prazo estipulado no 

parágrafoanterior, a Secretaria Executiva, com a anuência do respectivo 

Coordenador,cancelará a reunião da Comissão Temática ou do Grupo de 

Trabalho, remarcando-aem 48h. 

Art. 38. O documento final do trabalho realizado pelas Comissões Temáticas 

eGrupos de Trabalho será relatado na Plenária, para discussão e deliberação. 

Seção III 

Da Comissão de Ética 

Art. 39 A Comissão de Ética, órgão normativo e deliberativo no âmbito de 

suacompetência, compõem-se de quatro (04) membros, com representação 

paritária,escolhidos pela Plenária. 

§ 1º O mandato dos membros da Comissão a que se refere o caput coincidirá 

com omandato dos Conselheiros. 

§ 2º O Coordenador será escolhido na Plenária, a partir de indicação dos 

membrosde cada Comissão. 

Art. 40.  A Comissão de Ética se reunirá por convocação do Presidente, 

motivado pordemanda apresentada à Presidência. 

Art. 41. O Código de Ética disciplinará o funcionamento da Comissão de Ética 

doCMAS.  

CAPÍTULO III 

ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO COLEGIADO 

Seção I 

Do Presidente 

Art. 42 São atribuições do presidente do CMAS, sem prejuízo de outras 

funções quelhe forem conferidas: 

I - representar o CMAS perante os órgãos públicos municipal, estadual e 

federal,em juízo ou fora dele e junto a sociedade; 

II - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do CMAS via 

secretariaexecutiva; 

III - presidir e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do CMAS; 

IV - cumprir e zelar pelo cumprimento das decisões do Colegiado do CMAS; 

V - baixar atos decorrentes de deliberações do CMAS; 

VI - formalizar as comissões temáticas; 

VII - determinar a inclusão na pauta de trabalhos dos assuntos submetidos a 

examedo CMAS; 

VIII - assinar as resoluções do CMAS; 

IX - manter os conselheiros CMAS informados de todas as 

medidasadministrativasdecididas e em andamento; 

X - decidir sobre as questões de ordem; 

XI - desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das 

atividades dasecretaria executiva; 

XII - decidir, ad referendum, acerca de assuntos emergenciais quando 

houverimpossibilidade de consulta a Plenária; 

XIII - dar encaminhamento as denúncias recebidas no CMAS; 

XIV - delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação 

doColegiado; 

XV - exercer o voto de qualidade/minerva, no caso de persistência de empate; 

XVI - elaborar a pauta das reuniões em conjunto com a secretaria executiva; 

XVII - determinar a secretaria executiva, no que couber, a execução 

dasdeliberações emanadas do CMAS; 

XVIII - acolher e deliberar sobre as denúncias, reivindicações e sugestões 

deorganizações e instituições e de qualquer pessoa interessada, 

encaminhandoquando for o caso, aos organismos competentes, solicitando a 

tomada deprovidências cabíveis e comunicando posteriormente a plenária do 

CMAS; 

XIX - apoiar e acompanhar o funcionamento das comissões temáticas e grupos 

detrabalho do CMAS, solicitando o encaminhamento das propostas, 

recomendações edos pareceres da comissão em tempo hábil para apreciação 

em plenária; 

XX - coordenar o trabalho da secretaria executiva do CMAS; 

XXI - outras atribuições definidas em Lei ou que lhe forem atribuídas pelo 

Colegiado. 

Parágrafo único - A questão de ordem é direto exclusivamente ligado 

aocumprimento dos dispositivos regimentais legais, cabendo ao Presidente 

avaliar apertinência de acatá-la ou não, ouvindo-se a Plenária, em c aso de 

conflito com aproposta do requerente.  

Seção II 

Do Vice-presidente 

Art. 43. Compete ao Vice-presidente do CMAS: 

I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências; 

II - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições; e 

III - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Colegiado. 

Seção III 

Dos Conselheiros 

 

Art. 44. São atribuições dos Conselheiros: 

I - requerer decisão de matéria em regime de urgência, que será submetida 

àaprovação do Colegiado; 

II - propor a instituição de Grupos de Trabalho, bem como indicar nomes para 

assuas composições; 

III - votar os encaminhamentos apresentados pela Presidência, 

ComissõesTemáticas e Grupos de Trabalho; 

IV - apresentar moções e proposições sobre assuntos de interesse da 

PolíticaMunicipal de Assistência Social; 

V - propor à Plenária a solicitação de esclarecimentos a serem prestados 

porpessoas físicas ou jurídicas, acerca de assuntos afetos à competência do 

CMAS; 

VI - solicitar à Secretaria Executiva as informações que julgar necessárias para 

odesempenho de suas funções; e 

VII - exercer outras atribuições que lhes sejam designadas pelo Presidente ou 

peloColegiado. 

Art. 45. São deveres dos Conselheiros: 

I - participar da Plenária, de Comissões ou Grupos de Trabalho para os quais 

foremdesignados, manifestando-se a respeito de matérias em discussão; 

II - divulgar suas manifestações, quando representar o CMAS em eventos, 

deacordo com os posicionamentos deliberados pelo CMAS, e apresentar o 

relatórioescrito de sua participação, à Secretaria Executiva; 

III - participar de eventos representando o CMAS, quando devidamente 

autorizadopela Presidência ou pelo Colegiado; e 

IV - manter a Secretaria Executiva informada sobre as alterações dos seus 

dadospessoais.  

Seção IV 

Dos Coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho 

 

Art. 46. Aos Coordenadores das Comissões ou Grupos de Trabalho compete: 

I - elaborar e divulgar aos demais integrantes a pauta das reuniões das 

ComissõesTemáticas ou Grupos de Trabalho; 

II - coordenar reuniões das Comissões ou Grupos de Trabalho; 

III - assinar as Atas das reuniões e das propostas, pareceres, memórias, 

notaserecomendações elaboradas pela Comissão ou Grupo de Trabalho e 

apresentá-lasem Plenária; 

IV - pleitear junto à Secretaria Executiva os recursos necessários ao 

funcionamentotécnico-operacional da respectiva Comissão ou Grupo de 

Trabalho; e 

V - articular com os demais órgãos do CMAS, para tratar de assuntos 

correlatos àmatéria de interesse de suas Comissões e Grupos de Trabalho; 

VI - decidir junto à Presidência, ou a seus pares, sobre reuniões de 

trabalhoprivativas dos Conselheiros. 

TÍTULO III 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 47. O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, diretamente 

subordinada àPresidência e ao Colegiado, para dar suporte ao cumprimento de 

suascompetências. 

§ 1º A Secretaria Executiva do CMAS será indicada pelo órgão gestor 

submetida àaprovação do Colegiado. 

§ 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, responsável 

pela Política de Assistência Social noMunicípio, assegurará a estrutura 

administrativa, financeira e de pessoal necessáriapara o adequado 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Art. 48. São competências da Secretaria Executiva: 

I - promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao 

desempenhodas atividades do CMAS; 

II - dar suporte técnico-operacional para o CMAS, com vistas a subsidiar 

asrealizações das reuniões do Colegiado; 

III - dar suporte técnico-operacional às Comissões Temáticas e Grupos de 

Trabalho; 

V - dar cumprimento aos procedimentos aplicáveis às denúncias recebidas 

noCMAS; 

Art. 49. A Secretaria Executiva terá um Secretário Executivo, com as 

seguintesatribuições: 

I - coordenar, supervisionar, dirigir e estabelecer o plano de trabalho da 

SecretariaExecutiva;  

II - propor à Presidência e ao Colegiado a forma de organização e 

funcionamento daSecretaria Executiva; 

III - levantar e sistematizar as informações que permitam ao CMAS tomar 

asdecisões previstas em lei; 

IV - coordenar as atividades técnico-administrativas de apoio ao CMAS; 

V - assessorar a Presidência e as Coordenações das Comissões e Grupos 

deTrabalho na articulação com os Conselhos Setoriais e outros órgãos que 

tratam dasdemais políticas públicas; 

VI - assessorar a Presidência na preparação das pautas das reuniões; 

VII - delegar competências de sua responsabilidade; 

VIII - secretariar as reuniões da Plenária; 

IX - promover medidas necessárias ao cumprimento das decisões do CMAS; 

X - coordenar a sistematização do relatório anual do CMAS; 

XI  monitorar e apresentar mensalmente na reunião ordinária, a frequência 

dosconselheiros, 

XII - elaborar relatório anual das atividades da Secretaria Executiva; 

XIII - zelar pelo cumprimento e atualização do Manual de Procedimentos, 

detalhandoas competências atribuídas no Regimento Interno, remetendo-o 

posteriormente àComissão de Normas para análise e devido encaminhamento 

para aprovação daPlenária; 

XIII - assinar certidões sobre a situação dos processos que tramitaram no 

CMAS; 

XIV - assessorar o CMAS na articulação com os órgãos de controle interno 

eexterno; 

XV - expedir atos internos que regulem as atividades administrativas. 

§ 1º O CMAS será previamente ouvido acerca da nomeação do 

SecretárioExecutivo. 

§ 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, responsável 

pela Política de Assistência Social no Município, assegurará a estrutura 

administrativa, financeira e de pessoal necessária para o adequado 

desenvolvimento dos trabalhos. 

TÍTULO IV 

DA CONSULTA E DAS CÓPIAS DE PROCESSOS 

 

Art. 50. As partes interessadas poderão ter ciência da tramitação dos 

processos, tervista dos autos no balcão, obter cópias de documentos neles 

contidos e conhecer asdecisões proferidas, mediante requerimento aprovado 

pelo Colegiado. 

§ 1º Consideram-se partes interessadas aquelas envolvidas no processo. 

§ 2º As partes interessadas poderão ser assistidas, facultativamente, por 

advogado,salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. 

§ 3º Para fins de consulta processual, os Conselheiros são equiparados 

aosinteressados do caput e a Secretaria Executiva viabilizará a análise dos 

processosnas dependências do CMAS.  

§ 4º As solicitações de consulta e cópia dos processos, pelas partes 

interessadas oupor seus procuradores, deverão ser apresentadas por escrito, 

medianteressarcimento do material que for utilizado para produção das cópias. 

§5º Os Conselheiros serão dispensados do ressarcimento previsto no 

parágrafoanterior. 

TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 51. Para melhor desempenho das funções do CMAS, poderão ser 

convidadaspessoas físicas com notória qualificação, bem como representantes 

da Secretaria Municipal de Assistência Social com o objetivo de prestar 

assessoramento ao Colegiado em assuntosespecíficos. 

Art. 52. Os membros do CMAS não receberão qualquer remuneração por 

suaParticipação no Colegiado e os serviços prestados, serão considerados, 

para todos os efeitos, como de interesse público e relevância social. 

§ 1º As despesas com passagens, translado e alimentação realizadas no 

interessedo CMAS e custeadas com recursos do FMAS, não serão 

consideradasremuneração de nenhuma forma. 

Art. 53. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do 

presenteRegimento Interno serão dirimidos pelo Colegiado. 

Art. 54. Este regimento entra em vigor a partir de sua publicação, revogam-se 

as disposições em contrário. 

ERRATA DA RESOLUÇÃO CMDCA Nº 012/2019. 

Por meio desta Errata, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente retifica a Resolução CMDCA nº 012/2019, que trata daPrestação 
de Contas dos recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente  FIA 
para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente do Município de 
Colorado/Pr, publicada no Diário Oficial do Município Jornal O Regional, 
Edição 2210, em 23/10/2019. 

A retificação refere-se ao saldo superior: 

 

Portanto, onde se lê: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 50% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Leia-se: 

Art. 4º - Aprovar a Justificativa apresentada ao Conselho pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, sobre o saldo superior a 30% 
referente a deliberação nº 054/2016  CEDCA/PR  Programa Liberdade 
Cidadã. 

Os demais itens da citada resolução permanecem inalterados. 

Colorado, 23 de junho de 2020.  

 
 

___________________________________ 
Joelma Chelinho Galvão 
Presidente do CMDCA 

Resolução do CMAS Nº 03 de 22de junho de 2020. 

 

Dispõe sobre a forma de realização das 
reuniões do Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS de Colorado 
em tempo de pandemia do Covid-19, e 
dá outras providências. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLORADO  
PR,por intermédio de sua Presidente, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal 
nº 12.435, de julho de 2011 e pela Lei Municipal nº. 2.618 de 30 de abril de 
2014 e alterações pela Lei Municipal nº. 2.824/2019, e após 
AssembleiaOrdinária realizada no dia 09 de junho de 2020 

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 as recomendações da Organização Mundial de Saúde para 
evitar aglomerações de pessoas e, desta forma, atuar comunitariamente para 
que a velocidade de transmissão do vírus seja menor, impedindo a sobrecarga 
dos serviços de saúde e possibilitando melhor atendimento das pessoas que 
necessitam de atenção médica;  

Considerando o Decreto Federal nº 10.282/2020, o qual reconhece a Política 
de Assistência Social como serviço público de caráter essencial; 

Considerandoo Decreto Municipal nº 866 de 18 de março de 2020, que declara 
situação de Emergência em Saúde Pública no município de Colorado e dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento da Pandemia provocada pelo Corona vírus 
(Covid-19); 

Considerando a Resolução conjunta do CEAS e SEJUF nº 001/20 que 
suspende as reuniões dos conselhos de direitos e indicou que o colegiado 
permaneça de sobreaviso, para o caso de necessidade da realização de 
reunião extraordinária para aprovação de pautas de urgência, orientou o 
compartilhamento de documentos afetos a política de assistência social por 
meio digital, para ciência e apreciação e previu também que os Conselhos 
Municipais que possuam em seus regimentos a alternativa de aprovação de 
deliberações Ad Referendum, devem optar por esta modalidade;  
Considerando ainda, o Decreto Estadual N. º 4230, de 16 de Março de 2020, 
que dispõe sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus; 

Considerando a Orientação Conjunta  001/2020  CEAS/PR  DAS/SEJUF, 
que dispõe sobre sugestões de alternativas para o funcionamento dos 
Conselhos municipais de Assistencia Social durante a pandemia do covid 19;  

Considerando a necessidade de contingenciamento da propagação do vírus e 
a continuidade dos serviços; 

RESOLVE: 

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistencia Social  CMAS passará a se 
reunir de forma virtual, por meio de plataforma online, visando dar continuidade 
as ações de fiscalização e deliberação da Política de Assistencia Social. 

Art. 2º - As comissões irão dar continuidade as suas demandas de trabalho, 
respeitando as orientações dos órgãos de saúde, reunindo-se por meio de 
plataforma online.  

Art. 3º - Os grupos de trabalho que vierem a ser criados neste período 
seguiram as mesmas diretrizes das comissões, reunindo - se por meio de 
plataforma oline. 

Art. 4º - A Secretaria Executiva deste Conselho, atuará neste período na forma 
de teletrabalho, atendendo a todas as demandas do conselho por meio de 
plataformas online (e-mails e Whatsapp), continuando o suporte técnico e 
administrativo ao CMAS.  

 Art. 5º - Os casos omissos a esta Resolução, serão resolvidos por sua 
Diretoria Executiva e tomadas as devidas providencias.  

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor a partirde sua publicação. 

 

______________________________ 
Roseli Messias da Silva 
PRESIDENTE CMAS 

 

 

 

 

Diretoria Executiva e tomadas as devidas providencias. 

Esta Resolução entra em vigor a partirde sua publicação.

______________________________
Roseli Messias da Silva
PRESIDENTE CMAS

s disposições em contrárioa esta Resolução

Esta Resolução entra em vigor a partir da sua publicação

_______________________
Roseli Messias da Silva

Presidente do CMAS
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EXTRATO DE CONTRATO N° 24/2020 
Processo administrativo 26/2020      Dispensa licitação 07/2020 

 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL,  endereço à Av. Dr. Gastão Vidigal n  600, Centro, inscrita 
sob o C.N.P.J. n  75731034/0001-55, pessoa jurídica de direito público interno, representada neste ato pelo Senhor ADEMIR MULON - 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATADA VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA,  inscrita no CNPJ 02.593.711/0001-42, Com Endereço na 
Rua Dom Pedro II, 319 Bairro Petrópolis, CEP 99.051.390 Passo Fundo- RS representada por Antônio Luis Remedi Cordeiro, afirmam: 
OBJETO Aquisição de livros infantis para completar o acervo bibliográfico da Escola Municipal Flávio Sarrão EIEF, CMEI Anália Mendes 
Tenório e CMEI Chapeuzinho Vermelho,proveniente da Dispensa de Licitação n. 07/2020: 

item Qtd 
 

Cód. 
 

Descrição 
 

VRL 
UNIT 

VLR 
TOTAL 

01 01 33933 Série Insetos do Bem, 6 volumes, Editora Agape 109,00 109,00 
02 01 33934 O elefante e a porquinha- La fora, 1 volume,  preparando para brincar editora alfaguara 21,00 21,00 
03 01 33935 O elefante e a porquinha- vou dar um susto no meu amigo, 1 volume, editora alfaguara 21,00 21,00 
04 01 33936 Amiguinho de banho, 4 volumes editora blu editora 41,00 41,00 
05 01 33937 Como Eu Sou Feliz Com A Mamãe, 1 Volume, Editora Blu Editora   18,00 18,00 
06 01 33938 Como Eu Sou Feliz Com O Papai, 1 Volume, Editora Blu Editora   18,00 18,00 
07 01 33939 Coleção esconde esconde, 4 volumes, Editora Blu Editora   37,00 37,00 

8 01 33940 Olhinhos Divertidos, 4 Volume, Editora Blu Editora   49,00 49,00 
9 01 33941 Série bebe pano 9 volumes editora bom bom books 138,00 138,00 

10 01 33942 Hora de comer, 1 volume editora callis 10,00 10,00 
11 01 33943 Hora de dormir, 1 volume, editora callis 10,00 10,00 
12 01 33944 Hora do banho, 1 volume, editora callis 10,00 10,00 
13 01 33945 A bandinha colorida de instrumentos, 1 volume, editora cedic 12,00 12,00 
14 01 33946 Animais da fazenda: o Galo acordou Cedo, 1 volume, editora cidic 12,00 12,00 
15 01 33947 Brinquedos: vamos brincar juntos, 1 volume, editora Cedic 12,00 12,00 
16 01 33948 Meu livro de pelúcia- sapo Fred, 1 volume, Editora Cedic 24,00 24,00 
17 01 33949 Piquenique dos insetos, 1 volume, Editora Cedic 12,00 12,00 
18 01 33950 Zoológico: o macaco e seus amigos, 1 volume, Editora Cedic 12,00 12,00 
19 01 33951 10 Piratas animados – faca uma contagem regressiva, 1 volume, editora ciranda cultural 24,00 24,00 
20 01 33952 100 palavras animais, 1 volume, editora ciranda cultural 24,00 24,00 
21 01 33953 100 primeiras palavras, 1 volume, editora ciranda cultural 24,00 24,00 
22 01 33954 Aprendendo e brincando - o Ursinho Vai a Lua, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 24,00 24,00 
23 01 33955 Coelhos fofinhos, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 40,00 40,00 
24 01 33956 Coleção Encaixe as formas, 3 Volumes, Editora Ciranda Cultural 64,00 64,00 
25 01 33957 Coleção Ola Bebe, 4 Volume, Editora Ciranda Cultural 85,00 85,00 
26 01 33958 Cuidado com o dinossauro, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 21,00 21,00 
27 01 33959 Cuidado com o Dragão, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 24,00 24,00 
28 01 33960 Cuidado Com o Monstro, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 21,00 21,00 
29 01 33961 Dez bichinhos Brincalhões, 1 volume, editora Ciranda Cultural 21,00 21,00 
30 01 33962 Dez Dinossauros pequeninos, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 21,00 21,00 
31 01 33963 Dez Estrelinhas brilhantes, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 21,00 21,00 

32 01 33964 Dez patinhos Divertidos, 1 volume, editor Ciranda Cultural  21,00 21,00 
33 01 33965 Gibi o Coelho Diferente, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 37,00 37,00 
34 01 33966 Hora de Brincar Dinos, 1 Volume, Editora Ciranda Cultural 21,00 21,00 
35 01 33967 Hora de Brincar Sapinhos, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 21,00 21,00 
36 01 33968 Hora de Dormir Ursinos, 01 volume, Editora Ciranda Cultural 21,00 21,00 
37 01 33969 Meu Amigo Fofinho, 1 volume, editora Ciranda Cultural 43,00 43,00 
38 01 33970 Meu Livro Colorido – Uma Manha Brilhante, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 37,00 37,00 
39 01 33971 Meu Livro Colorido - Uma Noite Cintilante, 1 Volume, Editora Ciranda Cultural 37,00 37,00 
40 01 33972 Meu Primeiro Livro Toque E Sinta, 1 Volume, Editora Ciranda Cultural 24,00 24,00 
41 01 33973 Meus Primeiros Opostos, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 24,00 24,00 
42 01 33974 Minha Amiga Coruja, 1 Volume, Editora Ciranda Cultural 43,00 43,00 
43 01 33975 Minhas Primeiras formas, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 24,00 24,00 
44 01 33976 O Monstro do Abraço, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 30,00 30,00 
45 01 33977 O Urso Polar Aprende a Nadar, 1 volume, Editora Ciranda Cultural 37,00 37,00 
46 01 33978 Patinho Você Grasna demais, 1 volume Editora Ciranda Cultural 37,00 37,00 
47 01 33979 Série As Coisas Que EU Amo, 4 VOLUMES, Editora Ciranda Cultural 98,00 98,00 
48 01 33980 Siga os Pontos 123, 1 volume editora Ciranda Cultural 18,00 18,00 
49 01 33981 Siga os Pontos A B C, 1 volume editora Ciranda Cultural 18,00 18,00 
50 01 33982 Vamos Contar, 1 volume, editora Ciranda Cultural 18,00 18,00 
51 01 33983 Coco no Trono, 1 volume, Editora Companhia das Letrinhas 27,00 27,00 
52 01 33984 Esconde Esconde Na Escola, 1 Volume, Editora Companhia das Letrinhas 32,00 32,00 
53 01 33985 Nos Agora somos quatro, 1 volume, , Editora Companhia das Letrinhas 24,00 24,00 
54  01 33986 O Elefante e a Porquinha – Um grandalhão pegou minha bola, 01 volume, Editora Companhia das Letrinhas 21,00 21,00 
55 01 33987 Brincar e Aprender Formas, 1 Volume, Editora Culturama 17,00 17,00 
56 01 33988 Brincar e Aprender Opostos , 1 volume Editora Cuturama 17,00 17,00 
57 01 33989 As Famílias do Mundinho, 1 Volume, Editora DCL 15,00 15,00 
58 01 33990 O Mundinho e os Bichinhos de Jardim, 1 volume, Editora DCL 15,00 15,00 
59 01 33991 Os Animais do Mundinho, 1 volume, Editora DCL 15,00 15,00 
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60 01 33992 Thomas e Seus Amigos – carinhas, 1 volume, editora DCL 12,00 12,00 
61 01 33993 Um mundinho de paz, 1 volume, editora Dcl 15,00 15,00 
62 01 33994 Um mundinho para todos, 1 Volume, Editora Dcl 20,00 20,00 
63 01 33995 Um mundinho sem Bullying, 1 Volume, Editora Dcl 15,00 15,00 
64 01 33996 Beatrice não quer, 1 Volume, Editora Fundamento 12,00 12,00 
65 01 33997 Miss Spider- Intuição de Formiga, 1 Volume, Editora Fundamento 12,00 12,00 
66 01 33998 Não quero mais brincar, 1 volume, Editora Fundamento 15,00 15,00 
67 01 33999 Um amor de bebe, 1 volume, editora Fundamento 15,00 15,00 
68 01 34000 A turma da fazenda, 1 volume, editora Girassol 30,00 30,00 
69 01 34001 A turma do vai e vem, 1 volume, editora Girassol 30,00 30,00 
70 01 34002 Brilhante bailarina graciosa, 1 volume, editora Girassol 15,00 15,00 
71 01 34003 Brilhante princesa elegante, 1 volume, Editora Girassol 15,00 15,00 
72 01 34004 Brilhante Professor Esperto, 1 volume, Editora Girassol 15,00 15,00 
73 01 34005 Brilhante Rei Corajoso, 1 volume, Editora Girassol 15,00 15,00 
74 01 34006 Meu primeiro 123 1 volume, Editora Girassol 24,00 24,00 
75 01 34007 Mexa a boca, 4 volume, Editora Girassol 109,00 109,00 
76 01 34008 Minha fazenda, 1 volume, Editora Girassol 24,00 24,00 
77 01 34009 A roupa do rei, 1 volume, Editora Global 17,00 17,00 
78 01 34010 Foge tatu, 1 volume, Editora Global 17,00 17,00 
79 01 34011 O Jabuti na roça, 1 volume, Editora Global  14,00 14,00 
80 01 34012 O macaco, 1 volume, Editora Global  14,00 14,00 
81 01 34013 Todas as crianças da terra, 1 volume, Editora Global 21,00 21,00 
82 01 34014 Meu primeiro maluquinho em quadrinhos, 1 volume, Editora Globo  17,00 17,00 
83 01 34015 Colecao De Uma Espiadinha 4 volumes Editora Happy Books 73,00 73,00 
84 01 34016 Colecao Descubra E Aprenda 2 volumes, Editora Happy Books 48,00 48,00 
85 01 34017 Colecao Empurre E Puxe, 4 volumes, Editora Happy Books 61,00 61,00 
86 01 34018 Colecao Meus Fabulosos Amigos, 3 volumes, Editora Happy Books 74,00 74,00 
87 01 34019 Colecao Monstrinhos Geniosos,  4 volumes, Editora Happy Books 49,00 49,00 
88 01 34020 Colecao Valores E Carinho,  4 volumes, Editora Happy Books 95,00 95,00 
89 01 34021 Como Voce Se Comporta, 1 volume, Editora Happy Books 18,00 18,00 
90 01 34022 Como Voce Se Sente, 1 volume, Editora Happy Books 18,00 18,00 
91 01 34023 Deslize E Aprenda, Cinco Gatinhos, 1 volume, Editora Happy Books 18,00 18,00 
92 01 34024 Deslize E Aprenda, Cinco Patinhos, 1 volume, Editora Happy Books 18,00 18,00 
93 01 34025 Hora De Dormir Do Caozinho, 1 volume, Editora Happy Books 30,00 30,00 
94 01 34026 Hora De Dormir Do Ursinho, 1 volume, Editora Happy Books 30,00 30,00 
95 01 34027 Naninha A Coruja Festeira, 1 volume, Editora Happy Books 30,00 30,00 
96 01 34028 Naninha O Coelho Explorador, 1 volume, Editora Happy Books 30,00 30,00 
97 01 34029 Naninha O Macaco Comilao, 1 volume, Editora Happy Books 30,00 30,00 
98 01 34030 Naninha O Ursinho Esportista, 1 volume, Editora Happy Books 30,00 30,00 
99 01 34031 O Bebe Olha E Diz, Primeiras Palavras, 1 volume, Editora Happy Books 15,00 15,00 
100 01 34032 O Bebe Olha E Diz, Primeiros Animais, 1 volume, Editora Happy Books 15,00 15,00 
101 01 34033 Serie Amigos Da Agua, 4 volume, Editora Happy Books 36,00 36,00 
102 01 34034 Serie Bolhas Divertidas, 4 volume, Editora Happy Books 36,00 36,00 
103 01 34035 Toque E Aprenda, Palavras, 1 volume, Editora Happy Books 21,00 21,00 
104 01 34036 Vamos Brincar De Esconde Esconde, 1 volume, Editora Happy Books 24,00 24,00 
105 01 34037 Vire E Veja Carinhas Felizes Carinhas Tristes, 1 volume, Editora Happy Books 24,00 24,00 
106 01 34038 Vire E Veja E Bom Ser Legal, 1 volume, Editora Happy Books 24,00 24,00 
107 01 34039 Animais, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
108 01 34040 Baby Books Animais, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
109 01 34041 Baby Books Veiculos, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
110 01 34042 Casinha Dos Pingos Isso Sim Isso Nao, 1 volume, Editora Mandala 22,00 22,00 
111 01 34043 Cores, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
112 01 34044 Historinhas Em Retrato, 5 volume, Editora Mandala 123,00 123,00 
113 01 34045 Mexa E Brinque 3D Na Fazenda, 1 volume, Editora Mandala 31,00 31,00 
114 01 34046 Mexa E Brinque 3D Na Floresta, 1 volume, Editora Mandala 31,00 31,00 
115 01 34047 Mundo Pop Up, Come Chipanze, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
116 01 34048 Mundo Pop Up, Danca Dragao, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
117 01 34049 Mundo Pop Up, Lobo Perdido, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
118 01 34050 Mundo Pop Up, O Caozinho E O Trator, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
119 01 34051 Mundo Pop Up, O Gato Pirata, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
120 01 34052 Mundo Pop Up, Panda No Parque, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
121 01 34053 O Que Sera, Os Pingos, 1 volume, Editora Mandala 22,00 22,00 
122 01 34054 O Sitio dos Pingos, 1 volume, Editora Mandala 22,00 22,00 
123 01 34055 Primeiras Palavras, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
124 01 34056 Serie Meu Livro Fofinho, 4 volume, Editora Mandala 110,00 110,00 
125 01 34057 Sonhando E Brincando Com Os Pingos, 1 volume, Editora Mandala 22,00 22,00 
126 01 34058 Uma Semana Na Praia, 1 volume, Editora Mandala 21,00 21,00 
127 01 34059 Veiculos, 1 volume, Editora Mandala 24,00 24,00 
128 01 34060 Palavras Cantadas, Boa Noite, 1 volume, Editora Melbooks 59,00 59,00 
129 01 34061 Palavras Cantadas, Rato, 1 volume, Editora Melbooks 59,00 59,00 
130 01 34062 Banho, A Fazendinha Maluca, 1 volume, Editora Melhoramentos 21,00 21,00 
131 01 34063 O Bichinho Da Maca, O Cara, 1 volume, Editora Melhoramentos 24,00 24,00 
132 01 34064 Serie Bebe Maluquinho, 8 volume, Editora Melhoramentos 162,00 162,00 
133 01 34065 Serie Bichim, 12 volume, Editora Melhoramentos 161,00 161,00 
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134 01 34066 Serie Ler E Brincar, 12 volume, Editora Melhoramentos 95,00 95,00 
135 01 34067 Tarsilinha E As Cores, 1 volume, Editora Melhoramentos 23,00 23,00 
136 01 34068 Tarsilinha E As Formas, 1 volume, Editora Melhoramentos 23,00 23,00 
137 01 34069 Bruxinha Zuzu, 1 volume, Editora Moderna 26,00 26,00 
138 01 34070 Bruxinha Zuzu E O Gato Miu, 1 volume, Editora Moderna 27,00 27,00 
138 01 34071 Travadinhas, 1 volume, Editora Moderna 27,00 27,00 
140 01 34072 Voce Troca, 1 volume, Editora Moderna 27,00 27,00 
141 01 34073 Livros De Historia Peppa Brincando Com As Horas, 1 volume, Editora On Line Editora 30,00 30,00 
142 01 34074 Livro Teatro, Frozen, Uma Aventura Congelante, 1 volume, Editora On Line Editora 37,00 37,00 
143 01 34075 Monica Em O Plano Sangrento, 1 volume, Editora On Line Editora 15,00 15,00 
144 01 34076 Peppa, Amigas Para Sempre, Livro Fantoche, 1 volume, Editora On Line Editora 32,00 32,00 
145 01 34077 Peppa, O Reino Encantado Da Peppa, Livro Teatro, 1 volume, Editora On Line Editora 37,00 37,00 
146 01 34078 Peppa, Travesseiro, 1 volume, Editora On Line Editora 49,00 49,00 
147 01 34079 A Assembleia Dos Ratos, 1 volume, Editora Pae 18,00 18,00 
148 01 34080 A Cigarra E A Formiga, 1 volume, Editora Pae 18,00 18,00 
149 01 34081 A Galinha Dos Ovos De Ouro, 1 volume, Editora Pae 18,00 18,00 
150 01 34082 A Lebre E A Tartaruga, 1 volume, Editora Pae 18,00 18,00 
151 01 34083 O Corvo E O Cisne, 1 volume, Editora Pae 18,00 18,00 
152 01 34084 O Rato Do Campo E O Rato Da Cidade, 1 volume, Editora Pae 27,00 27,00 
153 01 34085 Meu Mundo De Descobertas, Pio Pio, 1 volume, Editora Pubifolha 21,00 21,00 
154 01 34086 A Historia De Peppa, 1 volume, Editora Salamandra 15,00 15,00 
155 01 34087 Banho, Peppa Um Dia De Chuva, 1 volume, Editora Salamandra 25,00 25,00 
156 01 34088 Banho, Peppa Um Lindo Dia De Sol, 1 volume, Editora Salamandra 25,00 25,00 
157 01 34089 Brincando Com Peppa, Atividades, 1 volume, Editora Salamandra 17,00 17,00 
158 01 34090 Caixa, Não Se Preocupe Douglas, 1 volume, Editora Salamandra 44,00 44,00 
159 01 34091 Cido O Sapo, 1 volume, Editora Salamandra 25,00 25,00 
160 01 34092 Feliz Aniversario Douglas, 1 volume, Editora Salamandra 27,00 27,00 
161 01 34093 Meg A Gatinha, O Tesouro Enterrado, 1 volume, Editora Salamandra 23,00 23,00 
162 01 34094 Na Piscina Com Patinho, 1 volume, Editora Salamandra 25,00 25,00 
163 01 34095 O Bebe E A Bola De Bebel, 1 volume, Editora Salamandra 27,00 27,00 
164 01 34096 Peppa A Maior Poca De Lama Do Mundo, 1 volume, Editora Salamandra 15,00 15,00 
165 01 34097 Peppa  E A Fada Dos Dentes, 1 volume, Editora Salamandra 15,00 15,00 
166 01 34098 Peppa  E A Festa Do Pijama, 1 volume, Editora Salamandra 15,00 15,00 
167 01 34099 Peppa Na Piscina, 1 volume, Editora Salamandra 15,00 15,00 
168 01 34100 Pipo O Caozinho, 1 volume, Editora Salamandra 27,00 27,00 
169 01 34101 Vivi A Ovelha, 1 volume, Editora Salamandra 25,00 25,00 
170 01 34102 O Dragao Comilao, 1 volume, Editora Scipione 12,00 12,00 
171 01 34103 Amarradinhos, As Botas De Aniversario, 1 volume, Editora Todo Livro 18,00 18,00 
172 01 34104 Amarradinhos, O Campeao Dos Lacos, 1 volume, Editora Todo Livro 18,00 18,00 
173 01 34105 Colecao Livros Mordidos, 4 volume, Editora Todo Livro 18,00 18,00 
174 01 34106 Colecao Pequenos Amigos, 4 volume, Editora Todo Livro 24,00 24,00 
175 01 34107 Colecao Que Fofura, 4 volume, Editora Todo Livro 61,00 61,00 
176 01 34108 Meu Mundo, Pano, Fazenda, 1 volume, Editora Todo Livro 15,00 15,00 
177 01 34109 Meu Mundo, Pano, Animais De Estimacao, 1 volume, Editora Todo Livro 15,00 15,00 
178 01 34110 Meu Mundo, Pano, Floresta, 1 volume, Editora Todo Livro 15,00 15,00 
179 01 34111 Meu Mundo, Pano, Oceano, 1 volume, Editora Todo Livro 15,00 15,00 
180 01 34112 Minhas Primeiras Rimas, 3 volume, Editora Todo Livro 74,00 74,00 
181 01 34113 Noite Estrelada, Brilhe Brilhe Estrelinha, 1 volume, Editora Todo Livro 11,00 11,00 
182 01 34114 Noite Estrelada, Quem E A Melhor Estrelinha, 1 volume, Editora Todo Livro 11,00 11,00 
183 01 34115 O Onibus Dos Animais, Os Numeros, 1 volume, Editora Todo Livro 18,00 18,00 
184 01 34116 O Polvo Olin, 1 volume, Editora Todo Livro 42,00 42,00 
185 01 34117 O Trem Dos Animais, O Alfabeto, 1 volume, Editora Todo Livro 18,00 18,00 
186 01 34118 Riki E Sua Turma (livro de pano), 1 volume, Editora Todo Livro 49,00 49,00 
187 01 34119 Serie Meu Livrinho De Pano C/ 4 Vol, 4 volume, Editora Todo Livro 61,00 61,00 
188 01 34120 Serie Meu Mundo, 4 volume, Editora Todo Livro 49,00 49,00 
189 01 34121 Serie Monstrinho Com Abas, 4 volume, Editora Todo Livro 24,00 24,00 
190 01 34122 Um Livro Fantoche, Hora De Fazer Cocegas, 1 volume, Editora Todo Livro 30,00 30,00 
191 01 34123 Colecao Pe De Coelho, 8 volume, Editora Tribos 170,00 170,00 
192 01 34124 Corre Cutia, A Ema, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
193 01 34125 Corre Cutia, A Joaninha, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
194 01 34126 Corre Cutia, A Onca, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
195 01 34127 Corre Cutia, A Preguica, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
196 01 34128 Corre Cutia, A Sucuri, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
197 01 34129 Corre Cutia, As Araras, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
198 01 34130 Corre Cutia, O Dourado, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
199 01 34131 Corre Cutia, O Jabuti, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
200 01 34132 Corre Cutia, O Tucano, 1 volume, Editora Tribos 21,00 21,00 
201 01 34133 Quintal Dos Pingos, E Igual E Diferente Quintal Dos Pingos, 1 volume, Editora Tribos 18,00 18,00 
202 01 34134 Quintal Dos Pingos, La Dentro La Fora, 1 volume, Editora Tribos 18,00 18,00 
203 01 34135 Quintal Dos Pingos, Pouco Pouco Muito Muito, 1 volume, Editora Tribos 18,00 18,00 
204 01 34136 Quintal Dos Pingos, Que Alto Que Baixo, 1 volume, Editora Tribos 18,00 18,00 
205 01 34137 Serie Toque E Sinta, 3 volume, Editora Tribos 63,00 63,00 
206 01 34138 Brilha Brilha Estrelinha, 1 volume, Editora Vale Das Letras 15,00 15,00 
207 01 34139 Colecao Ursinho Bobby, 4 volume, Editora Vale Das Letras 49,00 49,00 
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208 01 34140 Livro Pop Up Adivinhas De Insetos, 1 volume, Editora Vale Das Letras 18,00 18,00 
209 01 34141 Livro Pop Up Animais, 1 volume, Editora Vale Das Letras 18,00 18,00 
210 01 34142 Ta Na Hora Do Banho Caze O Jacare, 1 volume, Editora Vale Das Letras 18,00 18,00 
211 01 34143 Ta Na Hora Do Banho Hugo O Hipopotamo, 1 volume, Editora Vale Das Letras 18,00 18,00 
212 01 34144 Ta Na Hora Do Banho Lino O Patinho, 1 volume, Editora Vale Das Letras 18,00 18,00 
213 01 34145 Ta Na Hora Do Banho Pepi O Peixinho, 1 volume, Editora Vale Das Letras 18,00 18,00 
214 01 34146 A Festa Surpresa, 1 volume, Editora Vizu 24,00 24,00 
215 01 34147 A Ovelhinha Bailarina, 1 volume, Editora Vizu 30,00 30,00 
216 01 34148 A Tartaruga, 1 volume, Editora Vizu 30,00 30,00 
217 01 34149 Agua Magic, A Fazenda Divertida, 1 volume, Editora Vizu 15,00 15,00 
218 01 34150 Agua Magic, Aventuras No Castelo, 1 volume, Editora Vizu 15,00 15,00 
219 01 34151 Agua Magic, Aventuras No Fundo Do Mar, 1 volume, Editora Vizu 15,00 15,00 
220 01 34152 Agua Magic, O Circo Colorido, 1 volume, Editora Vizu 15,00 15,00 
221 01 34153 Agua Magic, Pequenos E Grandes Dinossauros, 1 volume, Editora Vizu 15,00 15,00 
222 01 34154 Ao Resgate, 1 volume, Editora Vizu 27,00 27,00 

223 01 34155 As Estrelas Do Mar, 1 volume, Editora Vizu 21,00 21,00 
224 01 34156 Blip E Pip, 1 volume, Editora Vizu 21,00 21,00 
225 01 34157 Blip E Pip O Misterio Das Frutinhas, 1 volume, Editora Vizu 21,00 21,00 
226 01 34158 Cade A Baleia, 1 volume, Editora Vizu 24,00 24,00 
227 01 34159 Cade Meu Guarda Chuva, 1 volume, Editora Vizu 21,00 21,00 
228 01 34160 Cade O Espelho, 1 volume, Editora Vizu 21,00 21,00 
229 01 34161 Colecao As Aventuras Do Urso Florencio, 4 volume, Editora Vizu 85,00 85,00 
230 01 34162 Colecao Filhotes Fofinhos, 4 volume, Editora Vizu 36,00 36,00 
231 01 34163 Dilo Crocodilo, 1 volume, Editora Vizu 24,00 24,00 
232 01 34164 Fantoches Meu Coelhinho, 1 volume, Editora Vizu 29,00 29,00 
233 01 34165 Fantoches Meu Elefantinho, 1 volume, Editora Vizu 29,00 29,00 
234 01 34166 Fantoches Meu Patinho, 1 volume, Editora Vizu 29,00 29,00 
235 01 34167 Fantoches Meu Ursinho, 1 volume, Editora Vizu 30,00 30,00 
236 01 34168 Janelinhas Do Mundo, 8 volume, Editora Vizu 122,00 122,00 
237 01 34169 Maos A Obra, 1 volume, Editora Vizu 27,00 27,00 
238 01 34170 Meu Livro Colorido Vermelho Amarelo Azul, 1 volume, Editora Vizu 19,00 19,00 
239 01 34171 Meu Livro Dos Numeros 123, 1 volume, Editora Vizu 19,00 19,00 
240 01 34172 O Caminhao Cacamba, 1 volume, Editora Vizu 48,00 48,00 
241 01 34173 O Meu Mundinho, 1 volume, Editora Vizu 27,00 27,00 
242 01 34174 O Som Dos Bichos, 1 volume, Editora Vizu 27,00 27,00 
243 01 34175 O Soninho Do Cachorrinho, 1 volume, Editora Vizu 61,00 61,00 
244 01 34176 O Soninho Do Ursinho, 1 volume, Editora Vizu 61,00 61,00 
245 01 34177 Onde Esta Sandy, 1 volume, Editora Vizu 24,00 24,00 
246 01 34178 Pelos Trilhos, 1 volume, Editora Vizu 27,00 27,00 
247 01 34179 Pequenos E Fofinhos, 4 volume, Editora Vizu 37,00 37,00 
248 01 34180 Pip Sobre Rodas, 1 volume, Editora Vizu 21,00 21,00 
249 01 34181 Por Dentro Da Arvore, 1 volume, Editora Vizu 27,00 27,00 
250 01 34182 Por Dentro Da Colmeia, 1 volume, Editora Vizu 27,00 27,00 
251 01 34183 Por Dentro Do Formigueiro, 1 volume, Editora Vizu 27,00 27,00 
252 01 34184 Primeiras Afirmacoes Eu Posso, 1 volume, Editora Vizu 17,00 17,00 
253 01 34185 Primeiras Afirmacoes Eu Sou, 1 volume, Editora Vizu 17,00 17,00 
254 01 34186 Tito O Tubarao, 1 volume, Editora Vizu 24,00 24,00 
255 01 34187 Todos A Bordo Da Arca De Noe, 1 volume, Editora Vizu 23,00 23,00 
256 01 34188 Todos A Bordo Do Onibus Escolar, 1 volume, Editora Vizu 23,00 23,00 
257 01 34189 Todos A Bordo Do Trator Do Seu Lobato, 1 volume, Editora Vizu 23,00 23,00 
258 01 34190 Todos A Bordo Os Bombeiros, 1 volume, Editora Vizu 23,00 23,00 
259 01 34191 Trem A Vapor, 1 volume, Editora Vizu 48,00 48,00 
260 01 34192 Um Dia Com O Coelhinho, 1 volume, Editora Vizu 30,00 30,00 
261 01 34193 Um Dia Com O Ratinho, 1 volume, Editora Vizu 30,00 30,00 
262 01 34194 Vamos Acampar, 1 volume, Editora Vizu 24,00 24,00 
263 01 34195 Vamos Passear, 1 volume, Editora Vizu 21,00 21,00 

VALOR TOTAL 7.986,00 
DO VALOR: R$ 7.986,00 sete mil, novecentos e oitenta e seis reais).  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  370 - 08.001.12.361.0010.2.042.3.3.90.30.00.0  - 01103 - MATERIAL DE CONSUMO 
  371 - 08.001.12.361.0010.2.042.3.3.90.30.00.0 -  01104 - MATERIAL DE CONSUMO 
  372 08.001.12.361.0010.2.042.3.3.90.30.00.0 01107MATERIAL DE CONSUMO
DA  VIGÊNCIA a vigência do presente contrato se dará até 31/12/2020 
DO FÓRUM para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Paranacity-Pr, 

Cruzeiro do Sul, 23 de Junho de 2020 
 
__________________________________                 ____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL                      VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA  
         CONTRATANTE                                                                    CONTRATADO 
 
 

 
 

PORTARIA N.º 088/2020 
 

SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município de 

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; 

 

RESOLVE: 

 

CONCEDER férias regulamentares aos funcionários públicos municipais 

abaixo relacionados, a contar de 21/05/2020 a 19/06/2020: 

NOME CARGO 
Adriano Silva Cardoso Operador de Máquinas 
Maria Aparecida da Silva Auxiliar de Serviços Gerais - F 

 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 21 DE 

MAIO DE 2020. 

 

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 
 

PORTARIA N.º 079/2020 
 
 

SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município de 

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei 

Municipal nº. 1.690 de 03/03/2009; 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Conceder 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade à 

funcionária pública municipal “JULIANA OSKO DE FREITAS”, ocupante do cargo 

Auxiliar de Serviços Gerais - F, a contar de 01/01/2020 a 29/06/2020, conforme 

documento em anexo. 

Art. 2º - A referida licença maternidade será custeada pelo Tesouro 

Municipal, conforme § 2º e 3º do art. 9º da Emenda Constitucional 103/2019.   

 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, 

EM 07 DE MAIO DE 2020. 

    

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 
 

PORTARIA N.º 090/2020  
 
 

   SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município 

de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER licença de 33 (trinta e três) dias, à funcionária pública municipal 

“GISLAINI CASSIA SOBRINHO SANCHEZ”, ocupante do cargo de Educador 

Infantil, a contar de 21/05/2020 a 22/06/2020, para tratamento de saúde, conforme 

atestado médico e avaliação pericial em anexo. 

 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

26 DE MAIO DE 2020. 

  

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 
 

PORTARIA N.º 090/2020  
 
 

   SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município 

de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER licença de 31 (trinta e um) dias, à funcionária pública municipal 

“HELENA OLIVEIRA DA SILVA”, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a 

contar de 20/05/2020 a 19/06/2020, para tratamento de saúde, conforme atestado 

médico e avaliação pericial em anexo. 

 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

26 DE MAIO DE 2020. 

 

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 
 

PORTARIA N.º 089/2020  
 
 

   SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município 

de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER licença de 12 (doze) dias, à funcionária pública municipal “JHENIFER 

DANYELLE RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA”, ocupante do cargo de Auxiliar 

Administrativo, a contar de 12/05/2020 a 16/05/2020 e de 20/05/2020 a 26/05/2020, 

para tratamento de saúde, conforme atestado médico e avaliação pericial em anexo. 

 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

26 DE MAIO DE 2020. 

 

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 
 

PORTARIA N.º 085/2020  
 

   SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município 

de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER licença de 07 (sete) dias, à funcionária pública municipal “MARIA 

APARECIDA DA SILVA”, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais - F, a 

contar de 12/05/2020 a 18/05/2020, para tratamento de saúde, conforme atestado 

médico e avaliação pericial em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

19 DE MAIO DE 2020. 

  

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 
 

PORTARIA N.º 086/2020  
 

   SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município 

de Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER licença de 57 (cinquenta e sete) dias, à funcionária pública municipal 

“MIRIAN RODRIGUES”, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, a contar de 

05/05/2020 a 30/06/2020, para tratamento de saúde, conforme atestado médico e 

avaliação pericial em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

19 DE MAIO DE 2020. 

 

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 
 

 PORTARIA N.º 082/2020  
 
 

   SUELI TEREZINHA WANDERBROOK, Prefeita do Município de 

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE: 
 

CONCEDER licença de 28 (vinte e oito) dias, à funcionária pública municipal “SIRLEI 

APARECIDA CORNIANI”, ocupante do cargo de Educador Infantil, a contar de 13/05/2020 

a 09/06/2020, para tratamento de saúde para pessoa da família, conforme atestado médico em 

anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 13 DE 

MAIO DE 2020.                                                                                           

 

=Sueli Terezinha Wanderbrook= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

.

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

                                                                                        

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

DE 2020.

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

DE 2020.

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

DE 2020.

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, 

DE 2020.

   

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 

.

=Sueli Terezinha Wanderbrook=

=PREFEITA MUNICIPAL=

  

DECRETO nº 068/2020 , de 23 de junho de 2020. 
 

SÚMULA: Dispõe sobre o retorno gradual das 
atividades comerciais suspensas ou restritas por meio 
dos Decretos Municipais publicados para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública 
decorrente do COVID-19. 

 
CONSIDERANDO a competência concorrente confirmada pelo Supremo Tribunal 
Federal na ADI 6341 em julgamento realizado na data de 15/04/2020; 
 
CONSIDERANDO a existência de 02 casos confirmados nesta urbe, dos quais os 02 
pacientes se encontram curados; 
 
CONSIDERANDO a manutenção da curva de achatamento em limites amplamente 
seguros até a presente data, tanto na cidade de Inajá quanto no Estado do Paraná;  
 
CONSIDERANDO, pois, que em decorrência das ações já implementadas pelo 
Município de Inajá, sobretudo o isolamento social instituído desde o dia 17 de março de 
2020, com aumento gradativo das restrições, houve resultado satisfatório, de modo que 
a situação epidemiológica relacionada à COVID-19 se mantém controlada; 
 
CONSIDERANDO a imediata necessidade de manutenção da economia, pleno 
emprego e bem-estar social cumulado com o direito fundamental à saúde, à luz dos 
postulados da razoabilidade e proporcionalidade, todos com espeque constitucional; 
 
CONSIDERANDO que para a manutenção dos serviços públicos essenciais, inclusive 
os serviços de saúde pública, o Município de Inajá necessita da arrecadação tributária 
decorrente das atividades empresariais e comerciais, sendo que há previsão de queda de, 
no mínimo, 40% da arrecadação tributária municipal, conforme estudo realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação; 
 
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal a execução de 
políticas públicas relacionadas à saúde, entre outras, tratando-se de atos de gestão e 
mérito administrativo, balizado pelos critérios de oportunidade e conveniência 
(discricionariedade) fundamentados, conforme, por exemplo, decidido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná (TJPR, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n° 
0015598-75.2020.8.16.0000, Relatora Desembargadora Regina Helena Afonso de 
Oliveira Portes, 03 de abril de 2020);  
 
CONSIDERANDO então, a possibilidade de retorno de atividades desde que adotados 
critérios rigorosos de proteção sanitária, somada à efetiva e ostensiva fiscalização a ser 
realizada por parte do Poder Público Municipal;  
 
CONSIDERANDOespecificamente os conhecidos benefícios das atividades físicas, 
sobretudo para o aumento da imunidade, e sua essencialidade para a manutenção da 
saúde física e mental;  

  

 
CONSIDERANDOa apresentação dos planos de contingências pelos estabelecimentos. 
 
CONSIDERANDOas medidas adicionais ao enfrentamento da Pandemia decorrente do 
vírus COVID-19, permanecendo vigentes todas as normas já publicadas sobretudo 
quanto ao distanciamento social, intensificação dos hábitos de higiene básicos e de 
ampliação das rotinas de limpeza. 
 
CONSIDERANDO as orientações e recomendações do Comitê de Operação 
Emergencial  COE do Município de Inajá. 
 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INAJÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições legais, 
 

D E C R E T A: 
  

CAPÍTULO I 
 
Dos restaurantes, lanchonetes, bares, e conveniências. 
 
Art. 1º. Restaurantes, lanchonetes, bares e conveniências, poderão atender 

ao público, a partir do dia 25 de JUNHO de 2020, de Quinta-feira a Domingo, 
cumprindo obrigatoriamente com os seguintes requisitos e horários, sob pena de 
fechamento compulsório:  

 
I  bares e conveniências poderão funcionar das 14h00min as 20h00min, de 

quinta-feira a domingo; 
II - restaurantes e lanchonetes poderão funcionar das 18h00min as 

00h00min, de quinta-feira a domingo; 
 
III - lotação de 30% (trinta por cento) de sua capacidade de recepção de 

pessoas sentadas, limitada ao máximo de 30 (trinta) pessoas;  
 
IV  reduzir número de mesas e manter distanciamento mínimo de 3 (três) 

metros entre cada mesa; 
 
V - permitido mesas somente com disponibilidade de 4 (quatro) lugares, 

sendo proibido  mesas e cadeiras nas calçadas; 
 
VI - as mesas e cadeiras deverão ser higienizadas,após cada uso, ficando 

disponível álcool em gel 70% em cada mesa. 
 
VII -fica permitido o sistema de buffet, desde que, fique um funcionário 

servindo. 
 

  

VIII é obrigatório na entrada dos estabelecimentos a disponibilização de 
álcool 70%, e pano umidificado com solução de hipoclorito de sódio (água sanitária), 
sendo que o pano deverá ser trocado e/ou umidificado a cada uma hora, para que ao 
adentrar os usuários façam a higienização dos calçados e das mãos;  

 
IX  fornecer máscaras e álcool em gel 70% para todos os funcionários;  
 
X  determinar o uso pelos funcionários de aventais, tocas e máscaras no 

manuseio de alimentos e utensílios; 
 
XI - higienizar copos, pratos e talheres da maneira correta, inclusive com a 

utilização de álcool 70%, dando preferência ao uso de itens descartáveis; 
 
 XII  os empregados que manipularem itens sujos, como restos de alimentos 

sempre deverão fazer uso de luvas;  
 
XIII  dispor detergentes e papel toalha nas pias;  
 
XIV  sanitários e bebedouros devem permanecerem fechados/isolados; 
 
 XV - higienizar corrimões, mesas, cadeiras, bem como locais de uso 

comum; 
 
 XVI  preferencialmente trabalhar com entregas a domicílio (delivery) e 

retirada no balcão (drive thru);  
 
XVII - obrigatoriamente devem adotar o monitoramento diário de sinais e 

sintomas dos colaboradores/empregados.  
 
XVIII- Fica proibido a realização de shows artísticos, bem como, os 

automotivos; 
 
Art. 2º - Os restaurantes e lanchonetes poderão funcionar aos domingos 

somente para retirada de produto no estabelecimento ou delivery, sendo proibido o 
consumo no local, nos horários já determinados; 

 
Art. 3º - drive 

thru quinta feira a domingo, no horários determinado no art.1º 
inciso I, continua proibido o consumo no local. 

 
Art. 4º - Com relação às lojas de conveniências, fica proibido também o 

consumo no local, devendo permanecer somente com a entrega no local, nos mesmos 
horários descritos no artigo anterior. 

 
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará 

enquanto perdurar o estado de emergência nacional pelo COVID-19, bem como, poderá 
ser reavaliado a qualquer tempo de acordo com a evolução da pandemia. 

  

 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO INAJÁ, ESTADO DO 

PARANÁ, em 23 de junho de 2020. 
 

CLEBER GERALDO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Este plano tem como objetivo informar a Vigilância Sanitária do município de Inajá 

quanto aos cuidados para evitar a proliferação do vírus, bem como apresentar medidas 

básicas de higiene preconizada pelo Ministério da Saúde. 

ESTABELECIMENTO:____________________________ 

CNPJ ou CPF:_________________________________________ 

ENDEREÇO:__________________________________________ 

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL:__________________________ 

M² DE ÁREA :____________________ 

CAPACIDADE MÁXIMA EXISTENTE:_____PESSOAS EM DIAS NORMAIS 

CAPACIDADE MÁXIMA PERMITIDA _____PESSOAS NA PANDEMIA 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Cuidados com a higiene do local: realizar limpeza do estabelecimento antes das 

celebrações e após as celebrações, com água sanitária e álcool 70%; 

 Manter portas e janelas abertas e quando possível ar condicionado desligado; 

 Nas portas de acesso deverá haver um tapete umedecido com água sanitária para 

higienização dos calçados; 

 Disponibilizar um colaborador nas portas de acesso para higienização das mãos na 

entrada e saída dos participantes com álcool 70% ou álcool em gel; 

 Uso de Máscara obrigatório - Lei Estadual 20.189/2020; 

 Manter distância de no mínimo 3m2 entre os clientes; 

 Não cumprimentar com apertos de mãos, abraços e beijos; 

 Proibido pessoas acima de 60 anos, crianças menores de 12 anos, gestantes e 

pessoas do grupo de risco; 

 Proibido permanência de pessoas com sintomas gripais; 

  

 Ao tossir ou espirrar, proteger boca e nariz utilizando lenço descartável ou com o 

ante braço (não com as mãos); 

 Evitar tocar mucosas dos olhos, nariz e boca; 

 Capacidade de ______ pessoas, considerando a ocupação máxima de 30%; 

 Manter sanitários com limitação de uso e bem higienizados com produtos 

específicos de acordo com as recomendações do MS Ministério da Saúde; 

 O descumprimento das determinações contidas neste documento ensejará as 

penalidades civil e penal dos agentes infratores, contidas na Portaria 

Interministerial n° 5, de 17 de março de 2020 do Governo Federal e naquelas 

contidas na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro 2001, regulamentada pelo 

Decreto Estadual nº 5.711, de 23 de maio de 2002, ou outros que vierem substituí-

los. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Eu ______________________________________ como representante do 

estabelecimento______________________________________ me comprometo a 

seguir as determinações deste Plano de Contingência decorrente doenfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do 

Covid  19(Cononavírus) no âmbito do Município de Inajá  Estado do Paraná. 

Inajá ______ de ___________ de _______ 

_____________________________________________ 

Nome / Assinatura 

AUTORIZADO PELA VIGILÊNCIA SANITÁRIA 

_____/_________/_______ 

_______________________________ 

ASSINATURA 

 
 


