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Serviços jurídicos grátis
Hoje e amanhã no campus 3 da Unipar, em Umuarama, serão
oferecidos vários serviços jurídicos grátis. É o Justiça no Campo.
A desembargadora Joeci Machado, na foto com o reitor Carlos E.
Garcia, diz que é uma gama enorme de assistência jurídica. Pág A4

Tapejara abre Expo Pesca ao Pacu, domingo
Começa hoje e vai até domingo a Expojara com rodeio
e shows na cidade de Tapejara. Hoje a noite tem Felipe
e Falcão com entrada grátis. Amanhã tem João Neto e
Frederico (foto) e domingo Bruno e Barreto. Página A5

O Porto Camargo começa a ficar mais agitado a partir de hoje com a
abertura da programação do Concurso de Pesca ao Pacu. Evento será
domingo, mas tem atrações todos os dias. Haverá shows, ampla premiação e outras atrações. Página A4

ESTACIONAMENTO – A par tir de agora a intenção é municipalizar o serviço para torná-lo mais justo

Prefeitura de Umuarama rompe
contrato da Zona Azul com a Caiuá

O prefeito Celso Pozzobom confirmou a rescisão do contrato entre a Prefeitura de Umuarama e a empresa Caiuá Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda
para a exploração do estacionamento rotativo Zona Azul da cidade. Segundo a Prefeitura, a empresa se recusou a suspender as notificações com multas para
quem é flagrado com o veículo sem o devido pagamento pelo estacionamento. A justificativa do Município é que o Tribunal de Justiça já anulou parcialmente
uma cláusula do contrato original. A intenção da atual gestão é municipalizar o serviço, mas não acabar com o estacionamento pago no centro. Página A3
1ª VOTAÇÃO

Aprovado
terreno
para Casa
de Custódia
Os vereadores de Umuarama
aprovaram ontem, por 5 X 3, a
doação de um terreno distante
um quilômetro do bairro São
Cristóvão para a construção da
Casa de Custódia, a nova cadeia
da cidade. Alguns moradores
contrário à proposta protestaram
na Câmara, mas os vereadores
foram convencidos por dados
técnicos de que a obra não representará riscos para os bairros
próximos. A segunda votação
será domingo cedo.
Página A6

EM CURITIBA

ERRAMOS

Na matéria “Palladium Umuarama confirma lojas e já tem data
para inauguração”, publicada
na edição do dia 31 de março,
erramos ao informarmos que
estava confirmada a vinda de
uma loja da Casa Bahia para
o Palladium Umuarama. Salientamos que o Departamento
Comercial do shopping não
havia confirmado a informação
sobre a referida loja.
A Redação
Umuarama Ilustrado

Prefeitos da região têm
audiências em secretarias
Um grupo de prefeitos da Associação dos Municípios de
Entre Rios, Amerios, esteve em visita a várias secretarias estaduais em busca de mais recursos. Entre eles
estavam os prefeitos de Umuarama, Celso Pozzobom,
Pérola, Darlan Scalco, Alto Piquiri, Luiz Carlos Cardoso,
Esperança Nova, Valdir Hidalgo (Piriquito), Cruzeiro
do Oeste, Helena Bertoco, Brasilândia do Sul, Marcio
Marcolino, Alto Paraíso, Dércio Jardim, entre outros.
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Justiça manda
soltar Beto Richa

A Justiça do Paraná mandou soltar ontem o ex-governador do Paraná Beto Richa, preso no mês passado, por determinação 9ª Vara Criminal de Curitiba,
em função das investigações da Operação Quadro
Negro, que apura a suspeita de desvios de recursos
destinados à construção e reformas de escolas públicas
estaduais entre os anos de 2012 e 2015. A soltura foi
determinada pela segunda instância do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJPR) após pedido de liberdade
feito pela defesa. De acordo com o Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco),
do Ministério Público do Paraná, os desvios contavam
com a participação de agentes públicos e privados,
que atuavam na Secretaria da Educação estadual,
praticando crimes de corrupção e de fraudes às licitações na construção e reformas de escolas. Além
disso, para acobertar as supostas práticas delituosas,
o grupo teria cometido outros ilícitos, como obstrução
de investigações e lavagem de dinheiro, segundo o MP.
A suspeita é que parte dos recursos públicos desviados
tenha sido usado em campanhas eleitorais de Richa
e aliados. Ao pedir a liberdade do ex-governador, a
defesa disse que a nova prisão do ex-governador foi
infundada e está relacionada a “fatos antigos sobre os
quais todos os esclarecimentos necessários já foram
feitos”. Segundo os advogados, os desvios na rede
pública de ensino foram descobertos e denunciados
por Richa.

Temer vira réu pela
quarta vez, agora pelo caso
da reforma na casa da filha
São Paulo, (AE) - O ex-presidente Michel Temer
(MDB) está novamente no banco dos réus. Agora, o
emedebista vai responder pelo crime de lavagem de
dinheiro na reforma da casa de sua filha Maristela
Temer, em São Paulo. A Justiça Federal na capital paulista aceitou a denúncia da força-tarefa da Operação
Lava Jato nesta quinta-feira, 4. A acusação alcança,
além de Temer e de sua filha, o coronel reformado da
Polícia Militar de São Paulo João Baptista Lima Filho,
o coronel Lima, e sua mulher Maria Rita Fratezi.
“A narrativa é clara o suficiente para permitir o
exercício do direito de defesa e os fatos narrados configuram, em tese, infração penal. A denúncia é ainda
lastreada em indícios mínimos de autoria e de materialidade da infração penal imputada aos acusados”,
afirmou o juiz Diego Paes Moreira, da 6ª Vara Federal
Segundo a Procuradoria da República, a reforma
custou R$ 1,6 milhão. A Lava Jato afirma que as obras
ocorreram entre 2013 e 2014 e foram bancadas com
dinheiro de corrupção e desvios que teriam ocorrido
entre 2012 e 2016. A denúncia aponta que o “Quadrilhão do MDB” - alvo de denúncia da Procuradoria-Geral
da República e depois do Ministério Público Federal
de Brasília - arrecadou propina da Engevix para que
a empreiteira assumisse as obras de engenharia de
usina nuclear de Angra 3 por meio da AF Consult Brasil, empresa criada com consultoria do coronel Lima.
A Procuradoria em São Paulo aponta que a empresa teria desviado quase R$ 11 milhões em recursos
públicos destinados às obras da usina - R$ 10 milhões
da Argeplan e R$ 1,1 milhão da PDA (outra empresa
do coronel) - e mais R$ 1 milhão pagos pela J&F em
espécie.

Moro critica omissão de
governos anteriores no
combate à corrupção
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio
Moro, disse ontem, em Brasília, que os governos que
antecederam a chegada do presidente Jair Bolsonaro
ao Palácio do Planalto foram omissos em relação
ao combate à corrupção. Para ele, cabe ao governo
federal, em qualquer tempo, encabeçar os processos
de mudanças legais que se façam necessárias, o que,
afirmou, não ocorreu antes no tocante ao enfrentamento ao pagamento e recebimento de propinas em troca
de vantagens pessoais ou políticas.
“O que vimos no passado, especialmente em relação
ao problema da grande corrupção, foi uma quase total
omissão por parte do governo federal em apresentar
propostas direcionadas a melhorar o quadro normativo
em relação ao enfrentamento à corrupção”, disse Moro,
ao participar da cerimônia de abertura da primeira
reunião ordinária do Grupo Nacional de Combate às
Organizações Criminosas, realizada na Procuradoria
de Justiça Militar. Moro mencionou o assunto ao
defender, para membros do Ministério Público, a importância da aprovação do projeto de lei que o governo
federal encaminhou ao Congresso Nacional, propondo
mudanças em diversas leis.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Comissão da Câmara fará sugestões
para a aposentadoria de professores
A Comissão de Educação da Câmara dos
Deputados pode recomendar a rejeição do
trecho da reforma da Previdência que trata
da aposentadoria dos professores. Segundo a
deputada Professora Rosa Neide (PT-MT), a
comissão pretende sugerir uma nova redação
para esse trecho da reforma, mas ainda não
há uma proposta consolidada.
“Isso será decidido na própria comissão. A
maioria dos deputados aponta para isso [rejeição], mas ainda haverá uma decisão”, disse
Rosa Neide, que presidiu ontem (4) a primeira
audiência pública sobre a reforma da Previdência e seus impactos sobre os professores.
Para ajudar na elaboração das sugestões,
a comissão pediu à Consultoria Legislativa
da Casa um estudo sobre os impactos das
mudanças referentes à categoria que constam
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
6/19. Na audiência desta quinta-feira, a PEC foi
criticada tanto pela maioria dos palestrantes
quanto pela maioria dos parlamentares presentes. “Vai ter impacto na atratividade de
jovens para a carreira, que já é pouco atraente
em função do desgaste físico, dos salários
baixos e da grande diferença em relação às
demais carreiras com o mesmo nível de formação”, afirmou Luiz Alberto dos Santos, membro
do Corpo Técnico do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).
Atualmente, apenas 3,3% dos estudantes
brasileiros de 15 anos querem ser professores.
Quando se trata daqueles que querem ser
professores em escolas, na educação básica,
que vai do ensino infantil ao ensino médio,
esse percentual cai para 2,4%, de acordo com
dados da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Professoras
Entre os pontos mais criticados na proposta de reforma da Previdência está o fim da
diferença entre homens e mulheres na idade
de aposentadoria. A idade mínima para aposentadoria de professores passaria a ser de
60 anos e o tempo de contribuição, de 30 anos,
para ambos os sexos.
Pelas regras atuais, as professoras podem
dar entrada no benefício com tempo de contribuição mínimo de 25 anos e os professores,
com 30 anos. Para os profissionais de escolas
públicas, onde trabalha a maioria dos docentes, a idade mínima é de 50 anos para mulheres
e 55 anos para homens.
Isso significa que as professoras passarão
a aposentar 10 anos mais tarde do que hoje

e os professores, cinco anos mais tarde. “A
proposta está exigindo maior esforço das
mulheres brasileiras”, disse o presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE), Heleno Araújo.
De acordo com Alessandro Roosevelt, assessor da Secretaria de Previdência do Ministério
da Economia, a equiparação se deu seguindo
modelos de outros países, onde não há diferenciação entre homens e mulheres.
Ele disse que o objetivo inicial do governo
era acabar com a diferenciação em todas
as aposentadorias. “Hoje sabemos que essa
discussão ainda está muito crua para ser colocada no Congresso. Como professores já têm
redução [em relação às demais categorias] na
questão da idade, não teria muita lógica essa
separação”, afirmou.
A idade mínima dos professores é inferior à
proposta, no geral, pela PEC, que estabelece a
idade mínima de 62 anos para mulheres e 65
para homens.
Salário integral
Pela proposta em tramitação, professores
receberão, ao se aposentar, 60% da média
salarial mais 2% por ano de contribuição que
exceder a 20 anos. Ou seja, com o tempo de
contribuição mínimo de 30 anos, os professores se aposentarão recebendo 80% da média
salarial. Para receber 100% da média salarial,
será necessário trabalhar 40 anos. Haverá um
processo de transição até a regra ser totalmente implementada.
Caso um professor comece a trabalhar aos
25 anos de idade, terá que trabalhar até os 65
anos para receber a média de todos os salários
que ganhou.
Atualmente, os professores da rede pública
recebem, ao se aposentar, a integralidade da
média salarial. Os demais professores estão
sujeitos ao regime geral, que usa o chamado
fator previdenciário, que leva em consideração
o tempo de contribuição, a idade do segurado e
a expectativa de sobrevida. No caso dos professores, são acrescidos ao cálculo cinco anos de
contribuição no caso dos homens e dez anos,
no caso das mulheres. O fator previdenciário
incide sobre a média salarial.
Condições de trabalho
Heleno Araújo ressaltou que os professores
brasileiros estão, no geral, expostos a condições precárias de trabalho, como falta de infraestrutura, e carecem de formação continuada
adequada. Os salários também não são altos.
Atualmente, o piso da categoria é R$ 2.557,74.

Reforma da Previdência passa “com certeza”
na CCJ, diz relator, o deputado Marcelo Freitas
Ao chegar ao Palácio do Planalto para acompanhar
as reuniões do presidente da República com dirigentes
de partidos políticos, o deputado federal Marcelo Freitas
(PSL-MG), relator da reforma da Previdência na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ), afirmou ontem
que a proposta será aprovada no colegiado.
“Nós vamos passar na CCJ com certeza”, assegurou.
Segundo ele, o relatório está quase pronto, terá entre 20 e
25 páginas, e será apresentado por ele na próxima terça-feira (9). A votação do texto deverá ocorrer na semana
seguinte, no dia 17.
“Na verdade, o parecer estava bem finalizado, mas em
face de alguns pontos que foram discutidos especialmente nessas duas últimas reuniões, ontem com o ministro
Paulo Guedes e hoje com juristas, esse relatório vai ser
acrescentado, para que a gente possa discutir todos os
aspectos”, afirmou.
A CCJ da Câmara é a porta de entrada da reforma da
Previdência no Legislativo. A comissão analisará se a
proposta está em conformidade com a Constituição. Depois,
o texto segue para discussão em comissão especial e, se
aprovado, será votado pelo plenário. Para ser aprovada, a
medida precisa de apoio de dois terços dos deputados por
se tratar de Proposta de Emenda à Constituição (PEC).
Dessa forma, precisa ser aprovada por 308 deputados, em

Charge do dia
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dois turnos de votação, para seguir para o Senado.
Marcelo Freitas voltou a dizer que manterá na íntegra
o texto enviado pelo governo federal, sem as prováveis
alterações nas novas regras propostas para o pagamento
do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na aposentadoria rural. Os dois itens, segundo o próprio presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deverão ser excluídos pelos deputados ao longo da tramitação, já que não
há consenso.
Equivalente a um salário mínimo, o BPC é pago a idosos
de baixa renda a partir dos 65 anos. A proposta de reforma
da Previdência prevê a redução do valor para R$ 400, com
pagamento a partir de 60 anos, atingindo o salário mínimo
a partir dos 70 anos. No caso da aposentadoria rural, a
proposta do governo é elevar de 15 para 20 anos o tempo
de contribuição e instituir a idade mínima de 60 anos para
homens e mulheres.
A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou no Palácio do Planalto que a
reunião do presidente Jair Bolsonaro com presidentes de
partidos tem caráter institucional, e que o governo trabalha para montar uma base específica para aprovação da
reforma da Previdência, e que depois fará o mesmo para
tentar aprovar outras medidas. Agência BR
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IEXCLUSIVO
I

Prefeitura de Umuarama rescinde
contrato da Zona Azul com a Caiuá
pagamento das cobranças
indevidas dos avisos de
irregularidades seja arcado
também pelo Município.
Desde o início do ano a administração de Pozzobom
anunciou que a Zona Azul
caminha para a municipalização.

Umuarama – A Prefeitura de Umuarama rescindiu
unilateralmente o contrato
de estacionamento rotativo da Zona Azul com a
empresa Caiuá Assessoria,
Consultoria e Planejamento
Ltda. A decisão do prefeito
Celso Pozzobom, assinada
na quarta-feira (3), está
sendo publicada na edição
desta sexta-feira (5) no
órgão oficial do Município.
Segundo o documento, a
decisão foi tomada após o
Município notificar a Caiuá
– em 05 de fevereiro último – para não mais emitir
Aviso de Irregularidade
e a empresa se recusar a
suspender as notificações.
DECISÃO JUDICIAL
A justificativa do Município é que o Tribunal
de Justiça anulou parcialmente a cláusula oitava do
contrato original, que previa a cobrança, atendendo
parcialmente pedido feito
em ação civil pública pelo
Ministério Público em 2011.

Uma das justificativas para a rescisão é que apesar de ter sido notificada para não emitir
Aviso de Irregularidade, Caiuá continuou com a cobrança

A decisão do TJ foi
confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
em dezembro de 2018,
mas ainda não houve o

trânsito em julgado, ou
seja, a decisão tecnicamente ainda cabe recurso. Segundo o Município,
a decisão judicial tem

aplicabilidade imediata,
independente de não ter
transitado em julgado.
Um dos receios da administração é que a conta pelo

Avenida Dr. Ângelo Moreira se torna
preferencial na esquina com Amapá
Umuarama - A Diretoria
de Trânsito de Umuarama
(Umutrans) alterou a preferencial no cruzamento
das avenidas Amapá com
Ângelo Moreira da Fonseca, nas imediações da
Igreja São José Operário.
Os motoristas devem ficar
atentos. A partir de agora,
a Ângelo Moreira passa a
ser preferencial por conta
do maior fluxo de veículos.
Uma sinalização especial informando sobre a
mudança foi instalada no
cruzamento, bem como as
faixas e placas indicativas.
“Os motoristas que chegam
pela Amapá devem ficar
atentos, pois terão de dar
a preferência para os que
cruzam pela Ângelo Moreira. O trânsito é dinâmico
e precisa ser adaptado ao
fluxo de veículos, que muda
conforme o crescimento e
desenvolvimento de determinadas regiões da cidade”,
afirmou a diretoria da Umutrans, Dianês Maria Pifer.
Estudos da Umutrans
indicam que a Ângelo Moreira concentra um volume
de tráfego cinco vezes maior
que a Amapá. “Aquela é uma
das principais vias da cidade, que conecta dois lados
de Umuarama e é também
uma das mais extensas.
Essa mudança foi indicada
pelos estudos do Plano de

DESEQUILÍBRIO
Ainda segundo o documento assinado por Pozzobom, a anulação da referida
cláusula oitava criou um
desequilíbrio financeiro no
contrato. “é inexpugnável
que a desconstituição de
sua cláusula oitava afeta
o equilíbrio-financeiro do
acordo a ponto de inviabilizar a própria execução
de seu objeto e o cumprimento de todas as demais
obrigações nele assumidas;
especialmente porquanto
quase toda a receita obtida
com a regularização dos
Avisos de Irregularidade
compõe a remuneração da
concessionária”, consta na
decisão.

PAGAR A CONTA
Na justificativa, a Municipalidade alega que
não é oportuno, conveniente ou mesmo legal
que o Município tenha
que bancar com verbas
de seu caixa o pagamento
pelo serviço prestado pela
Caiuá, uma vez que a
principal fonte de renda
da concessionária seria
a cobrança dos Avisos de
Irregularidade.
“O saldo positivo em
favor do Município de
Umuarama desapareceu;
de modo que a oportunidade e conveniência da
manutenção do contrato se extinguiu para a
Administração Pública”,
c o n s ta n o do c u m en to.
Assim invocando os artigos 78 e 79 do contrato,
que preveem situações
de rescisão, o Município
alegou a aplicação do
Princípio da Supremacia
do Interesse Público para
formalizar a rescisão do
contrato.

AMA de Umuarama
realiza Caminhada pela
Conscientização do Autismo

A 2ª Caminhada pela Conscientização do Autismo
começa na praça Miguel Rossafa

A mudança, bem como a nova orientação, também visa reduzir o número de acidentes, que
são registrados constantemente no local

Mobilidade Urbana e se
essa evolução continuar,
no futuro esse cruzamento
deve receber sinalização
semafórica”, afirmou.
A mudança, bem como
a nova orientação, também
visa reduzir o número de
acidentes, que são registrados constantemente no
local. A Umutrans também
está reforçando a sinalização no cruzamento da
Amapá com a Avenida Manaus, na mesma região,
para orientar o trânsito
e dar mais segurança a
condutores de veículos, ci-

clistas e pedestres que por
ali trafegam diariamente.
RADARES E ANJINHOS
Entre janeiro e março
de 2019, sete pessoas perderam a vida nas ruas e
avenidas de Umuarama.
O número é alarmante,
segundo as autoridades,
porque em todo o ano passado foram registradas
cinco mortes no trânsito.
Por isso, a Umutrans
vem investindo de forma
constante em melhorias
na sinalização, modernização dos semáforos e

em breve implantará dez
unidades do equipamento
educativo de fiscalização
eletrônica de velocidade
(conhecido como ‘anjinho’) e fiscalização por
radar estático e móvel.
“Esse número de mortes
é inaceitável. Apesar de
o poder público fazer a
sua parte, sinalizando as
vias públicas e orientando
os motoristas, através de
diversas campanhas, o
índice de acidentes ainda
é alto e exige medidas
enérgicas”, disse o prefeito Celso Pozzobom.

Umuarama - A Associação de Pais e Amigos dos
Autistas de Umuarama e Região (AMA) realiza neste
sábado (6) a 2ª Caminhada pela Conscientização do
Autismo. A ação começa na praça Miguel Rossafa, às
13h, em celebração do Dia Internacional de Conscientização do Autismo.
Com o objetivo de promover a conscientização e
a sensibilização a respeito do autismo, a diretoria da
AMA convida todos para participarem da caminhada.
Hoje a AMA é a única entidade com um trabalho voltado
especialmente para terapias e apoio aos autistas de
Umuarama e região.
Foram mais de 4 anos de luta, para os pais e amigos
dos autistas conseguirem fundar a AMA com o objetivo
de ajudar, levar terapias e a conscientizar as pessoas
sobre o que é o autismo e como lidar. Segundo a presidente da AMA, Nilva da Glória Frasca, hoje a associação
atende 90 crianças não só de Umuarama, sendo que
todo o recurso para manter a AMA vem de doações,
promoções, de pais e voluntários.
Ainda sem verba oriunda do poder público, a associação conta com o trabalho de especialistas voluntários
no seguimento de neuropediatra, psiquiatra, psicóloga,
fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional e artes.
“Por meio dos voluntários temos atendimentos com os
especialistas e oficinas, como a de escuta junto a um
grupo de pais da entidade, aulas de desenho e musicalização”, ressaltou a presidente.

SESA e Ministério da Saúde concluem ação para combate da febre amarela
A Secretaria da Saúde
do Paraná e o departamento de Vigilância de Doenças
Transmissíveis do Ministério da Saúde concluíram
ontem a ação de campo de
combate à febre amarela.
Desde o dia 25 de março até
esta data, equipes de técnicos do Ministério e da SESA
desenvolveram reuniões de
alinhamento e na sequência
percorreram áreas rurais,
matas e reservas ecológicas dos municípios de São
José dos Pinhais, Castro,
Ponta Grossa, Jaguariaíva,

Tibagi, Piraí do Sul, e Carambeí em uma grande operação para buscar pessoas
não vacinadas e macacos
contaminados.
Foram realizadas entrevistas em 37 locais com
1.836 pessoas atingidas,
com orientações e sensibilização para a vacinação
contra a doença.
“Agradecemos em nome
do governador Ratinho Junior a equipe do Ministério
da Saúde, que está aqui no
Paraná, junto com as nossas
equipes da secretaria da Saú-

de, e também com as equipes
e todos os municípios, que
estão fazendo este esforço
concentrado para vacinar
as pessoas contra a febre
amarela. Este é o momento,
o assunto é serio e nós todos
vamos fazer acontecer a
vacinação contra a febre
amarela no Paraná”, afirmou
o secretário Beto Preto.
“Estamos fazendo de
tudo para evitar o avanço
da febre amarela em nosso
estado. Fizemos um trabalho inédito e um esforço
concentrado para o enfren-

tamento da doença”, informou a superintendente de
Atenção à Saúde da SESA,
Maria Goretti David Lopes.
O Ministério da Saúde
seguirá com análise dos dados
sobre a ação. Na avaliação dos
técnicos do MS a etapa mais
importante foi a sensibilização das pessoas e por esta
iniciativa a SESA mostra sua
capacidade de enfrentamento.
Trabalho de campo –
Durante a investigação no
campo as equipes percorreram 1.811 quilômetros
em matas fechadas, pro-

priedades rurais e áreas
próximas aos municípios.
Os técnicos fizeram entrevistas com moradores,
coletas de amostras e reconhecimento de macacos
e mosquitos transmissores
da febre amarela.
Boletim semanal - O
boletim epidemiológico semanal divulgado hoje pela
SESA apresenta mais um
caso da doença, aumentando
para 14 casos confirmados,
contra 13 na semana anterior. Seguem em investigação 85 ocorrências e

202 já foram descartadas.
O caso confirmado esta semana foi notificado em Paranaguá e a pessoa contraiu a
febre amarela no próprio município. Os outros municípios
com casos confirmados são:
Antonina, Morretes, Adrianópolis, Campina Grande do
Sul, Curitiba, Piraquara e São
José dos Pinhais.
Até o momento foram
confirmadas 05 epizootias
em Antonina, Morretes,
Paranaguá e São José do
Pinhais e Castro e 27 estão
em investigação.
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IJUSTIÇA NO BAIRRO

Evento hoje e amanhã na Unipar oferece
assistência jurídica gratuita e outros serviços
Umuarama - A Universidade Paranaense –
Unipar sedia nesta sexta
e sábado, 5 e 6, um dos
maiores eventos de assistência jurídica do Estado.
Realizado pelo Tribunal de
Justiça do Paraná, o Programa Justiça no Campo,
um braço do Justiça no
Bairro, vem para atender
cidadãos de baixa renda, de
áreas rurais da jurisdição
da Amerios e das periferias das cidades da região.
A desembargadora Joeci
Camargo está na cidade
desde o início da semana,
supervisionando os preparativos da realização,
que promete ser marcante. Ela disse que o foco
dos trabalhos é atender
demandas reprimidas e
garantir às pessoas em
situação de vulnerabilidade
o acesso à justiça. “Nosso
projeto tem na essência
a responsabilidade social
e, por isso, sua missão é
garantir que os direitos dos
cidadãos sejam concedidos,
respeitados”, enfatizou.
Segundo ela, a expectativa de o trabalho alcançar
pleno êxito é grande. “Temos muitos voluntários,
parceiros e apoiadores”, assegurou. Um dos parceiros
é a Universidade Paranaense, que colocou a equipe do
projeto Sajug (Serviço de
Assistência Judiciária Gratuita) do curso de Direito à
disposição do TJPR. Mais
de trinta estão escalados.

UNIPAR PRESENTE
Programa do TJPR está na região desde o início da semana; ontem, várias crianças foram
à Unipar para fazer carteira de identidade

Os atendimentos do
Justiça no Campo vão favorecer a conciliação por
meio de audiências prévias
em várias áreas do direito,
possibilitando a resolução
com a expedição imediata
dos documentos. Fazem
parte pronto atendimento
nas áreas Cível [curatela],
Família [divórcio, pensão
alimentícia, guarda, regulamentação de visitas,
reconhecimento e/ou averiguação de paternidade/ma-

ternidade, reconhecimento
e dissolução de união estável, restabelecimento de
sociedade conjugal, tutela
e alvarás, levantamento de
valor pós mortem] e Registros Públicos [retificação de
registro civil e outros]. Todos os serviços são gratuitos, exceto o exame de DNA
(valor a partir de R$ 220,00
– trio: mãe, pai e filho).

O evento tem a parceria também do Sistema
Fecomércio/Sesc Cida-

dão, prefeituras da Amerios, Sociedade Rural,
Emater, Núcleo Regional da Seab, Secretaria
de Estado da Família e
Desenvolvimento Social
e outras entidades. O
atendimento será das 9
às 17h, no ginásio de esportes do Câmpus III. Os
interessados não podem
esquecer de levar os documentos pessoais. Haverá também casamento
coletivo [sábado à tarde].

Outros cursos da Unipar também participam, prestando serviços educativos. Estarão
a postos professores e acadêmicos, treinados
para exercitar e difundir conhecimentos adquiridos em sala de aula, com o objetivo de
beneficiar a clientela do Justiça no Campo.
Enfermagem estará presente, ensinando sobre higienização das mãos e
prevenção do câncer de mama e Farmácia, sobre uso correto de medicamento e
confecção de aromatizantes de ambiente.
Nutrição se compromete a orientar sobre
o reaproveitamento integral dos alimentos
e Educação Física fará teste de avaliação
física, teste de força e avaliação de IMC.
Medicina Veterinária também fica na retaguarda, colaborando com informações sobre
qualidade de vida e Estética e Cosmética, a
maior equipe [20 alunas], se encarregou da
produção das noivas [cabelo e maquiagem].

Icaraíma reforça o convite para a Pesca ao Pacu neste fim de semana
Icaraíma – Será realizado neste fim de semana em
Porto Camargo (Icaraíma),
o 28º Concurso de Pesca
ao Pacu. O evento começa
nesta sexta-feira dia 5 e
termina no domingo dia
7 com várias atrações. É
uma promoção da administração municipal em
parceria com a Câmara de
Vereadores e Associação
dos Operadores de Turismo de Porto Camargo
O prefeito Marcos Alex
e o presidente da Comissão
Organizadora, Idemar Gregório Monteiro, destacam
que a premiação será um
dos atrativos para repetir
a presença de uma grande
quantidade de pescadores.
E a programação é diversificada para atrair um grande público nos três dias
do evento. Eles adiantam
ainda que o Porto já está

bem estruturado para atender a todos, principalmente
na questão da segurança.
A abertura das festividades será hoje à noite
com sonorização e DJ Buga,
além da praça de alimentação. No sábado tem o
tradicional café da manhã
para os colonos a partir
das 7 horas e show musical com a Banda Detroit.
O ponto alto da festa
será no domingo a partir
das 7 horas da manhã com
o início da largada das embarcações e início da pesca.
A partir das 8 horas ocorre
a pesca infantil nos moldes
“pesque e solte” e ginástica
aeróbica com o grupo da
Terceira Idade. O recebimento dos peixes no retorno das embarcações será
entre 11 e 15 horas e em seguida será realizado o sorteio e entrega dos prêmios.

Premiação atraente
Na edição deste ano, a
Pesca ao Pacu vai entregar
um motor de barco com
15HP, quatro barcos de
alumínio, duas carretas e
brindes. Haverá o sorteio
de um barco e uma carreta
apenas para as duplas que
participarem da largada.
Inscrições
Os interessados em participar da Pesca ao Pacu
podem antecipar as inscrições em Umuarama na Iza
Náutica (3624-4250), em
Icaraíma na Yoneda Pesca,
Livraria e Papelaria Lider,
Panificadora Ki-Pão, e em
Porto Camargo na Casa
das Iscas Porto Camargo
e no Mercado Beira Rio.
Outras informações podem ser obtidas
na Prefeitura Municipal
pelo fone 44-3665-8000.

Prefeito Macos Alex diz que a expectativa é de um bom público e pescadores na Festa

2019
Você faz suas escolhas.
Suas escolhas fazem você.
ESPECIALIZAÇÃO
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO
CURSOS LIVRES

inscrições:

pos.unipar.br
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IEM
I PÉROLA

Programa “Mais Renda no Campo”
beneficiará Associações e Cooperativas
Pérola - O Governo do
Estado do Paraná está lançando um novo programa
para impulsionar a agricultura familiar do Paraná.
O Programa Mais Renda
no Campo vai apoiar o desenvolvimento de projetos
técnicos propostos por organizações da agricultura
familiar capazes de promover a geração de renda e o
desenvolvimento local.
Recentemente, o Chefe
Regional da SEAB, José
Antônio de Andrade Duarte
esteve em Pérola, onde
junto com o Secretário
Municipal de Agricultura
Edson Bizarri (Lako) e o
Presidente da Câmara, Lindolfo Bazoti, reuniu agricultores representantes de
associações e cooperativas
do Município para apresentar o novo programa do
Governo do Estado para a
agricultura familiar.
O Programa Mais Renda
no Campo é considerado
como a “menina dos olhos”
do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A gestão
eficiente e inovadora que
vem sendo desenvolvida
pelo novo Governo do Paraná, aposta no fortalecimento das associações e
cooperativas do Estado, por
acreditar que hoje essas entidades são os meios mais
organizados para se aplicar
os recursos e beneficiar os
pequenos produtores.

Secretário Edson Bizarri, chefe da Seab, José Antônio, Lindolfo Bazoti e outras lideranças durante encontro em Pérola

Segundo o presidente da
Cooperativa de Fruticultores de Pérola – FrutiPérola, Luciano Lazarin, este
novo programa do Governo
beneficia principalmente
os pequenos produtores
rurais da agricultura familiar que em sua grande
maioria, estão vinculados
a alguma associação ou
cooperativa. Para Lazarin,

o maior problema enfrentado pelo pequeno agricultor
é alcançar incentivos do
Governo quando se está
sozinho, justamente por ser
pequeno. “Com a adesão a
alguma associação ou entidade, vários pequenos somam a força de um grande
e com isso são capazes de
alcançar os investimentos
que precisam para desen-

volverem suas atividades
no campo com condições
para competir de igual para
igual” destacou.
O secretário de Agricultura, Edson Bizarri disse que o
programa está beneficiando
as cooperativas e associações da agricultura familiar
com apoio financeiro para
alavancar os projetos destas entidades que deverão

ser apresentados junto ao
Governo Estadual. O valor
máximo do repasse é de 250
mil reais por organização.
O chefe da SEAB, José
Antônio de Andrade Duarte, acredita que essas ações
atuarão diretamente no
aumento da renda das famílias e na redução da
pobreza e desigualdades
sociais no campo.

A abertura do edital
para apresentação dos
projetos pelas cooperativas
e associações deverá acontecer nos próximos 30 dias.
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria
Municipal de Agricultura
de Pérola, a Câmara Municipal e a EMATER são
parceiras na realização
deste projeto no Município.

Gervasone e outros prefeitos Começa hoje e vai até domingo a
visitam secretarias em Curitiba Expojara com rodeio e vários shows

Secretários Márcio Nunes, Norberto Ortigara e outras autoridades com os prefeitos Gervasone, Darlan Scalco, Cardoso, Piriquito, Marcio Marcolino, Dércio Jardim, Helena Bertoco e outros

A dupla João Neto e Frederico faz parte da programação

Prefeito Gervasone e Márcio Nunes em uma das visitas

Na última semana o
prefeito Municipal de Altônia, Claudenir Gervasone,
juntamente com outros
prefeitos da região, esteve na capital do Estado
Curitiba onde realizou audiência e visitas em várias
secretarias do governo
na SEDU - Secretaria de

Estado do Desenvolvimento
Urbano do Paraná, D.E.R Departamento de Estradas
de Rodagem, DETRAN Departamento Estadual
de Trânsito, Secretaria
de Meio Ambiente com o
secretário Márcio Nunes e
demais secretarias. Onde
se informou sobre os re-

cursos e protocolou vários
pedidos de recursos para o
município de Altônia entre
eles pavimentação, recape, barracão industrial e
maquinários. Fotos crédito
- Assessoria Marcio Nunes.
Assessoria de Comunicação - P.M.A - Claudemir
Caetano

Tapejara – A cidade de
Tapejara está em festa de
hoje até domingo com a
realização da Expojara, um
dos principais eventos do
gênero na região Noroeste.
O prefeito Rodrigo Pezão e
toda a comissão organizadora espera pela presença
de um grande público nos
três dias da festa. O evento
é uma iniciativa da Prefeitura com apoio da Câmara
de Vereadores, Governo do
Estado, e outros parceiros.
A Expojara será aberta
hoje à noite com rodeio e o
show de Felipe e Falcão. A
entrada é gratuita. Amanhã
será realizada nova etapa
do rodeio e em seguida tem
o show especial da dupla
João Neto e Frederico com
convites a preços especiais.
A festa termina no domingo
com as finais do rodeio
e show da dupla Bruno e
Barreto. No última dia, a entrada também será gratuita
ao recinto de rodeios.
No parque de exposições
da cidade terá também a
tradicional praça de alimentação e parque de diversões.

O prefeito Rodrigo Pezão espera grande público todas as
noites
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I
DE CUSTÓDIA

Doação de terreno para construção
é aprovada em primeira votação
Umuarama – Em votação relâmpago, os vereadores de Umuarama
aprovaram por cinco votos
favoráveis e três contrários
a doação de terreno no
Jardim São Cristóvão para
a construção da Casa de
Custódia com capacidade
para abrigar 752 detentos.
A primeira sessão extraordinária ocorreu na
manhã desta quinta-feira (4), com a presença
de autoridades do setor
de segurança pública, do
vice-prefeito Hermes Pimentel, juízes, promotores
e dezenas de moradores
que protestaram contra
a aprovação e lotaram a
plenária.
Policiais civis, militares
e Guarda Municipal permaneceram desde o início da
manhã no local, garantindo
a segurança dos presentes.
Durante a votação, um
cordão com policiais foi
montado na parte de trás
da mesa diretora.
CLIMA TENSO
Em clima tenso, os ma-

A segunda votação acontece também em sessão
extraordinária no próximo
domingo (7), a partir das 10
horas. Os moradores prometem nova manifestação.

A votação ocorreu rapidamente sob protesto de moradores dos bairros onde a construção
será feita

nifestantes exaltados gritaram palavras de ordem antes e durante a sessão, que
durou cerca de uma hora
e foi marcada por vaias e
aplausos, dependendo de
quem ocupava a tribuna.
Após a rápida votação, os

vereadores esvaziaram
rapidamente a plenária,
indignando muitos moradores.
“Moro há 20 anos no
bairro. Como vou deixar a
minha filha sair na rua sabendo que vai ter gente es-

tranha lá. Foi ridículo eles
votarem e saírem correndo
não dando nem sequer
explicação ou chance de
conversarmos”, desabafou
uma vendedora de 31 anos
que preferiu não se identificar.

VOTAÇÃO
Votaram a favor da
doação do terreno os vereadores Mateus Barreto
(PPS), Marcelo Nelli (Solidariedade), Maria Ornelas
(Podemos), Ronaldo Cruz
Cardoso (MDB) e Edvaldo
Ceranto Júnior (PSD).
Contrários: Ana Novais
(PPL), Deybson Bitencourt
Barbosa (PDT) e Jones
Vivi (PTC). Newton Soares
(PSDB) estava ausente em
viagem e o presidente da
Casa, Noel Bernardino, o
Noel do Pão (PSC) só votaria em caso de empate.
CASA DE CUSTÓDIA
Segundo Luciano Brito,
coordenador Regional do
Departamento Penitenciário do Estado do Paraná
(Depen), a Casa de Custódia
terá capacidade para 752
vagas e tem investimento

previsto de R$ 46 milhões.
“É um projeto seguro, com
muralhas internas e externas, sem contar que os presos terão condições de se
profissionalizar e estudar,
como prevê a legislação”,
afirmou.
Ainda segundo Brito,
nos dois anos de construção da estrutura, entre 250
e 500 empregos diretos
devem ser gerados. “Após
ainda vamos ter entre
120 e 150 agentes penitenciários, que também
vão consumir na cidade.
Sem contar geração de
empregos indiretos, como
o fornecimento de refeições”, salientou.
A construção será as
margens da Estrada Canelinha, a 910 metros da
avenida principal do bairro
Jardim São Cristóvão. A
região é composta por cinco
bairros: São Cristóvão I e II,
Jardim Beira Rio, Jardim
Nova América e Jardim
Real e as estradas Paca,
Canelinha e Lago Azul,
totalizando cerca de quatro
mil moradores.

Polícia apreende R$ 2 milhões em contrabando escondido em soja
Equipes da Polícia
R o d o v i á r i a Fe d e r a l
(PRF), da Polícia Federal (PF) e do Exército
apreenderam cerca de
400 mil carteiras de
cigarro na manhã desta quinta-feira (4) em
Guaíra, na região oeste
do Paraná.
Avaliada em R$ 2
milhões, a carga era
transportada em uma
carreta que transitava
pela BR-163. O cigarro
estava escondido em

meio a uma carga de
soja.
O motorista, de 28
anos de idade, foi preso em flagrante. Ele,
que também portava 50
gramas de maconha,
disse que saiu de Dourados (MS) e tinha como
destino a cidade de Rio
Grande (RS).
Os policiais encaminharam a ocorrência
para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.
Em outro ponto da mes-

ma rodovia, as equipes
da PRF, PF e Exército
apreenderam ainda um
automóvel Chevrolet
Astra preparado para
o transporte de cargas
ilícitas. O carro estava
abandonado, sem os
bancos dos passageiros. O motorista não foi
localizado.
Avaliada em R$ 2 milhões,
a carga era transportada em
uma carreta que transitava
pela BR-163 (foto divulgação
PRF)

Estado do Paraná comemora os 62 anos
do Batalhão de Polícia Ambiental
O Batalhão de Polícia
Ambiental - Força Verde,
unidade da Polícia Militar
do Paraná especializada
em combate ao crime contra a natureza, completa
62 anos. Na solenidade de
comemoração, realizada
nesta quinta-feira (4), no
Palácio Iguaçu, em Curitiba, foi entregue a Medalha
do Mérito Ambiental, maior
honraria da unidade. Foram agraciados o vice-go-

vernador Darci Piana e 71
militares estaduais e civis
que se destacam por ações
em prol do meio ambiente
ou colaboram com o desenvolvimento do batalhão
Força Verde.
Piana destacou a atuação da Força Verde e sua
contribuição para que o
Paraná tenha desenvolvimento sustentável, com
respeito à natureza.
Serviços prestados à co-

munidade e à natureza são
marcas da história do Batalhão de Polícia Ambiental
- Força Verde, segundo seu
comandante, tenente-coronel Adilson Luiz Correa dos
Santos.
HISTÓRICO
O Batalhão de Polícia
Ambiental – Força Verde foi
criado em 1957 para proteger os parques estaduais
de Vila Velha, em Ponta

Grossa; Campinhos, em
Tunas do Paraná, e a Gruta
do Monge da Lapa, na Lapa.
Com o tempo, passou
a combater infrações relacionadas à caça ilegal,
pesca, extração vegetal e
mineração, poluição. Hoje,
a unidade conta com cinco
companhias espalhadas
pelo Estado, localizadas
em Paranaguá, Londrina,
Maringá, Guarapuava e Foz
do Iguaçu.

Três adolescentes mascarados
e com machado invadem
escola no Paraná
Ao menos três adolescentes mascarados e
munidos de um machado
invadiram uma escola estadual no município de Imbaú, no Paraná, por volta
das 20h desta quarta-feira,
3. Segundo informações da
Polícia Militar, o trio foi
apreendido por policiais
militares pouco após a
invasão e encaminhados
para 18º DP de Telêmaco
Borba (PR).

De acordo com a PM,
os adolescentes teriam
desligado o disjuntor de
energia, entrado no Colégio Estadual Di Mário
e começado a quebrar
carteiras, vidros de salas
de aula e portas. Ainda de
acordo com a PM, os três
jovens são alunos da escola.No momento da invasão,
os alunos estavam em
aula. Eles teriam corrido
para tentar sair do local.

Milhões de dados de usuários do Facebook são expostos na internet
Milhões de dados de
usuários do Facebook foram encontrados expostos
ao público na internet, sem
qualquer tipo de proteção,
revelaram especialistas da
empresa de cibersegurança
UpGuard nessa quartafeira (3).
O grupo de pesquisadores descobriu dois conjuntos separados de dados, armazenados em servidores
da Amazon. As informações
podiam ser acessadas por
qualquer pessoa, sem a
necessidade de senha.
O maior bloco de dados
estava vinculado à empresa
mexicana Cultura Colectiva, que armazenou publicamente na nuvem mais
de 540 milhões de dados

de usuários coletados no
Facebook, incluindo comentários, reações e nomes de
perfis.
O segundo conjunto de
dados, ligado ao extinto
aplicativo do Facebook At
the Pool, era significativamente menor, mas continha, entre outros dados,
fotos e senhas de 22 mil
usuários.
SENHA
A UpGuard acredita
que as senhas eram para
acessar o aplicativo, e não
a conta do usuário na rede
social, mas a sua divulgação
coloca em risco internautas que costumam usar as
mesmas senhas em várias
contas, alertou a empresa.

Segundo o Facebook, todas
as informações expostas já
estão seguras. “Uma vez
alertados sobre o problema,
trabalhamos com a Amazon
para derrubar os bancos
de dados. Temos o compromisso de trabalhar com os
desenvolvedores em nossa
plataforma para proteger
os dados das pessoas”,
afirmou um porta-voz em
comunicado.
A nota diz ainda que
a empresa está investigando o incidente e busca
descobrir por que esses
dados foram armazenados
em servidores públicos.
“As políticas do Facebook
proíbem o armazenamento
de informações em bancos
de dados públicos”, disse.

Segundo a companhia,
os usuários serão informados se forem encontradas
evidências de que as informações expostas na internet foram mal utilizadas.
HACKERS
A exposição desses dados não é resultado de um
ataque de hackers aos sistemas da rede social, mas é
mais um exemplo de como
o Facebook permite que
terceiros coletem grandes
quantidades de dados de
usuários, sem controlar a
maneira como essas informações são usadas ou protegidas.“Os dados expostos
não existiriam sem o Facebook, ainda assim esses
dados não estão mais sob

o controle da rede social”,
afirmam os pesquisadores.
“Em cada um desses dois
casos, a plataforma facilitou a coleta de dados sobre
indivíduos e sua transferência para terceiros, que
se tornaram responsáveis
por sua segurança.”
Nos últimos anos, o Facebook se viu envolvido
em vários escândalos relacionados à gestão da privacidade dos dados dos
usuários, que mancharam
consideravelmente a imagem pública da empresa.
FACEBOOK
A maior polêmica que
teve que enfrentar começou
em março de 2018, quando
foi revelado que a compa-

nhia de consultoria britânica Cambridge Analytica
utilizou um aplicativo para
compilar milhões de dados
de usuários da plataforma
sem o seu consentimento e
com fins políticos.
A empresa se serviu de
dados da rede social para
elaborar perfis psicológicos
de eleitores, que supostamente foram vendidos à
campanha do presidente
americano, Donald Trump,
durante as eleições de 2016.
O Facebook é a rede social mais usada no mundo,
com 2 bilhões de usuários
mensais. Além disso, a empresa é dona do WhatsApp
e do Instagram, também
utilizados por bilhões de
pessoas.
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I
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Ataque a bancos por 25 bandidos deixa ao
menos 11 mortos e dois presos na madrugada
São Paulo (AE) - Ao menos 11 suspeitos morreram
e dois foram presos durante tentativa de assalto
a dois bancos, na madrugada desta quinta-feira, 4,
em Guararema, na região
metropolitana de São Paulo. Os moradores foram
acordados por explosões,
intenso tiroteio e o barulho
de sirenes. Ruas da cidade
foram interditadas e comércio fechado após ataque dos
criminosos.
Por volta das 3 horas
da manhã, um grupo de 25
criminosos atacou as agências do Banco do Brasil e do
Santander. Os criminosos
explodiram os caixas eletrônicos do Banco do Brasil
e atacaram a outra agência,
mas não teriam conseguido
levar o dinheiro.
O grupo era monitorado
há pelo menos nove meses
pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco)
do Ministério Público de
Sorocaba, interior de São
Paulo. Com a vigilância, os
promotores conseguiram
informações sobre possíveis ações dos criminosos
e sabiam que o grupo tencionava assaltar bancos na
região do Alto Tietê, onde
fica Guararema.
A informação recebida
pela polícia de que uma quadrilha faria um ataque em
uma cidade da Grande São
Paulo nesta madrugada não
era precisa, comunicaram
nesta tarde autoridades do
governo do Estado. O relato
vindo do Ministério Público
dava conta que um bando,
já investigado por outro
crime similar, se preparava
para agir nas imediações
de Salesópolis, Mogi das
Cruzes ou Guararema
Segundo o comandante
das Rondas Ostensivas
Tobias de Aguiar (Rota), te-

Carros blindados
O poder de fogo da quadrilha, que foi
encontrada com fuzis, escopetas, pistolas e
coletes balísticos, e a sua decisão de não se
render foram fatores apontados pela polícia
para a ocorrência terminar com 11 mortos.
“Eles estavam ali preparados para a guerra e
não tinham intenção de se entregar. Eles queriam o enfrentamento e estavam preparados
para isso”, disse Silva Filho Dois suspeitos
foram presos. A investigação do caso deverá
ser conduzida pelo Departamento Estadual
de Investigações Criminais (Deic), da Polícia
Civil. Para o delegado Adalberto Henrique
Barbosa, do Deic, não há dúvida de que por
trás da quadrilha havia uma estrutura maior.
“Era uma quadrilha especializada com ligações
com organização criminosa. Não foi uma ação
preparada da noite para o dia”, disse. Questionado sobre ligações dos suspeitos com o PCC,
o delegado disse que isso ainda será objeto de
apuração.O coronel da reserva Álvaro Batista
Camilo, secretário executivo da Polícia Militar,
disse que criminosos têm se aproveitado da
estrutura frágil de seguranças em cidades do
interior para executarem os crimes, mas que a
ação desta quinta representa um “desestímulo”
para a criminalidade. “A função da polícia é
proteger. Nossa opção nunca é pelo confronto,
mas estamos prontos para agir e garantir a
segurança”, disse.
nente-coronel Mário Alves
da Silva Filho, dez viaturas,
com um efetivo total de 40
agentes, iniciou patrulhamento na região por volta
das 23h30.
Foi somente após as
primeiras explosões em
Guararema que tropas especializadas compostas
por agentes da Rota e do
Comando e Operações Especiais (COE), dois dos
batalhões de elite da Polícia
Militar, se deslocaram para
o local. A primeira viatura
a chegar à área era da
própria cidade e foi recebida com tiros, segundo a
Secretaria da Segurança
Pública.
Ao chegar à cidade, a

Rota disse ter se posicionado em rotas de fuga que
poderiam ser usadas pelo
bando. O primeiro confronto
com a tropa ocorreu logo depois que policiais terminaram de revistar um veículo
e o liberaram. Dois outros
veículos blindados, ao ver
a barreira montada, tentaram fugir, mas só um deles
conseguiu. Do outro, que
carregava sete suspeitos,
partiram tiros em direção à
polícia, que reagiu, matando
todos no local.
“Quando viram as viaturas, deram cavalo de pau e
começaram os disparos. A
troca de tiros foi intensa
nesse local”, disse o tenente-coronel Silva Filho.

Quando o dia amanheceu moradores foram ao banco ver os estragos

Bolsonaro parabeniza policiais
No dia em que recebeu lideranças partidárias para tentar ganhar
apoio à reforma da Previdência, o
presidente Jair Bolsonaro (PSL)
recorreu ao Twitter para parabenizar os policiais envolvidos na
operação que levou a morte de
11 suspeitos de participarem de
assaltos a banco em Guararema, na
região metropolitana de São Paulo.
“Parabéns aos policiais da ROTA
(PM-SP) pela rápida e eficiente
ação contra 25 bandidos fortemente
armados e equipados que tentaram
assaltar dois bancos na cidade de

Segundo ele, o tempo entre
a explosão e o momento
em que agentes da Rota e
bandidos se encontraram
foi de sete minutos.
O outro veículo que fugiu, pegou uma estrada
vicinal da região e parou
após colidir durante perseguição. Nele, morreu
outro suspeito, segundo
narra a polícia. Um dos

Guararema e ainda fizeram uma
família refém. 11 bandidos foram
mortos e nenhum inocente saiu
ferido. Bom Trabalho!”, publicou
o presidente. A declaração seguiu
a linha de um tuíte do deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que
é filho do presidente, publicado
minutos antes. Eduardo também
parabenizou os policiais e disse
que eles “defenderam a sociedade
e anteciparam a ida de 11 assaltantes para o inferno”. O deputado
escreveu ainda que “a sociedade
agradece e bate palmas”.

que escaparam desse carro
fez uma família refém em
um condomínio próximo
e acabou também sendo
morto após liberar as vítimas. Dois outros suspeitos
foram localizados pelo Coe
numa mata e também foram mortos após suposta
troca de tiros.
Silva Filho disse que os assaltantes estavam fortemente

armados. “Eles estavam completamente equipados, muito
mais do que nós, com coletes
táticos, bornais com cinco
carregadores extra, fuzis todos M4, muito bem armados
e muito bem treinados, todos
com armas sobressalentes,
botas táticas, calças táticas,
camisas de uniforme militar, todos equipados para a
guerra.”

Produtores rurais acumularão desconto nas suas contas de luz Com dívida de R$ 180 milhões, gráfica
Brasília, (AE) - O presidente Jair Bolsonaro editou
nesta quinta-feira, 4, decreto
que trata do fim de descontos
na conta de energia concedidos a consumidores rurais
do País. O texto volta a permitir que produtores rurais
que trabalham com irrigação
e aquicultura acumulem dois
descontos até a extinção total dos subsídios. A decisão
do governo de editar novo
decreto restabelecendo o
benefício depois da pressão
da bancada ruralista foi
antecipada pelo Estadão/
Broadcast há um mês. A
benesse custa R$ 3,4 bilhões
por ano e é paga por todos
os demais consumidores de
energia do País.
Na prática, o ato desfaz
parte de decisão tomada
pelo então presidente Michel

Temer no fim de seu governo,
em dezembro passado. Por
decreto, Temer decidiu que
descontos tarifários concedidos a unidades de consumo
classificadas como rurais
serão gradativamente eliminados, no prazo de cinco
anos. Com o decreto, Temer
também impediu o acúmulo
de subsídios por setores de
irrigação e aquicultura na
área rural, que tinham desconto assegurado por uma
outra lei.
O decreto de Bolsonaro reafirma a vedação da
acumulação dos descontos,
devendo prevalecer aquele
que confira o maior benefício
ao consumidor, mas deixa
de fora dessa proibição os
consumidores rurais ligados
à irrigação e aquicultura. O
texto que recompõe o bene-

fício é fruto de acordo entre as pastas da Economia,
Casa Civil, Minas e Energia,
Desenvolvimento Regional
e Agricultura. A Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) também participou
da negociação.
Como o Estadão/Broadcast apurou, há consenso de
que o subsídio deve mesmo
acabar, de forma escalonada, ao longo dos próximos
cinco anos, como prevê o
decreto anterior. Mas para
diminuir a resistência do
agronegócio à medida, o governo de Bolsonaro resolveu
permitir o acúmulo de dois
subsídios aos irrigantes e
aquicultores. O desconto
médio dos consumidores
rurais era de R$ 47,88 em
2016. Irrigantes e aquicultores, em média, tinham um

desconto bem maior, de R$
642,64.
O decreto de Bolsonaro
estabelece ainda que, na
operacionalização dos descontos, os agentes de distribuição de energia elétrica
observarão a regulação da
Aneel, que também será a
responsável pela fiscalização do tema, assim como terá
de definir os procedimentos,
os ajustes e as penalidades
eventualmente aplicáveis.
Quando Temer assinou
o decreto, a medida foi alvo
de críticas da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil. Em seguida, parlamentares se movimentaram
para tentar derrubá-lo por
meio de um decreto legislativo. Temer barrou a ação
e prometeu oferecer uma
solução.

Poupança tem entrada de R$ 1,853 bilhão em março
Brasília, (AE) - Após
os saques registrados em
janeiro e fevereiro, os brasileiros voltaram a colocar
dinheiro na poupança em
março. Dados do Banco
Central mostraram que, no
mês passado, R$ 1,853 bilhão líquidos entraram na
caderneta poupança Foi o
primeiro mês de saldo positivo em 2019. O resultado,
no entanto, ficou abaixo
dos R$ 3,978 bilhões em
depósitos líquidos regis-

trados em março do ano
passado.
No mês passado, foram
R$ 183,200 bilhões em saques, contra R$ 185,052
bilhões em depósitos. Considerando os rendimentos
de R$ 3,004 bilhões na poupança em março, o saldo
global da caderneta chegou
aos R$ 792,790 bilhões.
No acumulado do primeiro trimestre de 2019,
as retiradas líquidas da
poupança somaram R$

13,4 bilhões.
Resultado da crise. Em
função da crise econômica, a caderneta registrou
saídas líquidas em 2015 e
2016, mas iniciou um processo de recuperação no
ano seguinte. Em 2018, em
meio à relativa retomada
do emprego e da renda,
a poupança fechou o ano
com captação líquida de R$
38,260 bilhões.
Apesar dos resultados
positivos da caderneta em

2017 e 2018, os brasileiros
ainda não têm o hábito de
guardar dinheiro.
Dados do Banco Mundial mostram que, em 2017,
apenas 32% dos brasileiros
com mais de 15 anos de
idade guardaram alguma
quantia de dinheiro - seja
na caderneta, seja em
qualquer outra aplicação
financeira. A média global
é de 48% e nos países de
alta renda o porcentual é
de 73%.

que imprimia Enem tem falência decretada
São Paulo,(AE) - A
gráfica americana RR
Donnelley teve a falência decretada pela Justiça de Osasco nesta
quinta-feira, 4. Com dívidas de R$ 180 milhões,
a companhia havia requerido a autofalência
no último domingo, 31,
surpreendendo funcionários e fornecedores.
No processo, a empresa citava alto endividamento e dificuldades
financeiras - como o prejuízo operacional de R$
120 milhões nos últimos
três exercícios - como
motivos do pedido. No
entanto, funcionários
dizem que não havia
nenhum sinal de que
a companhia pudesse
fechar as portas, já que
não houve atrasos de
salários ou benefícios.
A RR Donnelley segue, com a autofalência
no Brasil, o mesmo caminho que trilhou na
Argentina há dois anos.
Por lá foram demitidos
400 trabalhadores; por
aqui, serão 970.
A empresa mantinha
três unidades produti-

vas: em Osasco e Tamboré, em São Paulo, e
em Blumenau, em Santa
Catarina.
Por trás dos débitos
da companhia havia
uma pesada decisão judicial da época em que a
companhia imprimia as
raspadinhas no Estado
de São Paulo, nos anos
1990.
A RR Donnelley teria
deixado de repassar comissões a um parceiro
O processo transitou
em julgado e renderia à
empresa um débito de
R$ 50 milhões.
A ação já havia motivado o arresto das duas
fábricas paulistas da
companhia, comprometendo sua operação. Segundo apurou o Estado
com fontes próximas ao
tema, o arresto cai com
a falência
Agora, deverá ser nomeado um interventor
para a companhia, que
deverá distribuir os valores obtidos com venda
de ativos na forma da
lei, com prioridade a
credores trabalhistas e
fiscais.
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Interbairros e Distritos Sub-11 terá
rodada final no próximo domingo
Umuarama - A bola começou a rolar no dia 16 de
fevereiro no Campeonato
Interbairros e Distritos de
Futebol Sub-11 Masculino,
realizado pela Prefeitura
de Umuarama por meio da
Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (Smel) com
oito equipes na disputa pelo
título. A competição teve
ase semifinais na última semana e a rodada final será
no próximo domingo, 7.
“Os jogos aconteceram
nos campos da nossa cidade e distritos e grandes
talentos foram descobertos
para representar nossa
cidade em jogos oficiais
do Estado”, comentou o
diretor de Esporte e Lazer,
Jeferson Ferreira. Na primeira semifinal, a Zona III
derrotou o Conjunto Sonho
Meu por 9 a 1 com gols de

Augusto Tavares, Gustavo
Galbiate, Paulo Gabriel
Oliveira, Matheus da Cruz
(2), Kaue Henrique, Pedro
Henrique Veronez (2) e Richard Santana, garantindo
a vaga da equipe na final de
forma invicta.
Na outra partida, o Jardim Global / Camisa 10
perdeu para o distrito de
Lovat nos pênaltis, após
empate em 1 a 1 no tempo
normal com gols de Arthur
de Oliveira e Kauê Roque.
“A partida ficará na memória dos torcedores que
foram ao Estádio Lúcio Pipino”, disse o coordenador
de Eventos Comunitários
da Smel, Ednei Custódio
da Silva.
O Jardim Global marcou
aos 22min da etapa inicial,
com Arthur, e Lovat empatou
no segundo tempo faltando

Distrito de Lovat vai em busca do título do Inter Bairros Sub 11

três minutos para o fim do
jogo, com o atleta Kauê. Nos
pênaltis, quem se deu melhor
foi a equipe do distrito (4 a
2) conseguindo a vaga na
decisão do próximo domingo.
O time da Zona III teve a
melhor campanha – quatro
vitórias, 25 gols marcados
e dois sofridos – enquanto

Lovat chegou à decisão com
três vitórias, um empate
(na semifinal), 23 gols marcados e dois sofridos. “A
rodada final promete emoções. As equipes têm forte
poder ofensivo e poderá
sair muitos gols. Podemos
esperar um grande jogo”,
apontou Jefinho.

Zona III finalista também está no páreo do sub 11

RODADA FINAL– 07/04, domingo
Local: Estádio Municipal Lúcio Pipino
8h15 – Decisão do terceiro lugar
Conjunto Sonho Meu x Jardim Global/Camisa 10
9h15 – Final
Zona III x Lovat

Após amistosos na Europa, Brasil segue em 3º no ranking da Fifa
Zurique, (AE) - A seleção brasileira se manteve
na terceira colocação do
ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira
pela entidade, depois dos
amistosos realizados na
Europa no mês passado empate contra o Panamá e
vitória sobre a República
Checa. Com os mesmos
1.676 pontos da lista pas-

sada, o time comandado
pelo técnico Tite está atrás
somente da Bélgica, que
segue na ponta com 1.737,
e da França, que tem três
pontos a menos.
Belgas e franceses jogaram duas vezes pelas
Eliminatórias da Eurocopa
de 2020 e venceram seus
compromissos. Assim como
a Inglaterra, que ultrapas-

sou a Croácia na atualização do ranking e assumiu a
quarta colocação com 1.647
pontos. Os vice-campeões
mundiais ficam na quinta
posição e são seguidos de
perto pelo Uruguai, que
ganhou dois amistosos na
China e jogou Portugal de
Cristiano Ronaldo para o
sétimo lugar.
Ingleses e uruguaios foram

os únicos a ganharem posições no Top 10 do ranking,
que é completado por Suíça
(oitava colocada), Espanha
(nona) e Dinamarca (10.ª).
Logo na sequência aparece a
seleção da Argentina, de Lionel Messi, que nos amistosos
de março tropeçou contra a
Venezuela - 3 a 1, em Madrid e derrotou Marrocos por 1 a 0.
Dando mostras de re-

cuperação após um 2018
para esquecer - eliminação na fase de grupos da
Copa do Mundo da Rússia
e rebaixamento na Liga
das Nações -, a Alemanha
galgou três colocações no
ranking da Fifa, assumindo
o 13.º lugar, após bater a
Holanda fora de casa em
sua estreia nas Eliminatórias da Eurocopa, além de

um empate contra a Sérvia
em amistoso.
Os alemães deixaram
para trás os próprios holandeses, que caíram do 14.º
para o 16.º lugar, e o Chile,
que está uma posição acima,
em 15.º. A Itália, que venceu
duas vezes em março, subiu
da 18.ª para a 17.ª colocação,
trocando de posição com o
México

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 5 de abril de 2019

www.ILUSTRADO.com.br

Tinta de
cabelo

Encontro
Em destaque na coluna de hoje o encontro entre os amigos, o jornalista diretor do
Ilustrado, Ilídio Coelho Sobrinho, o advogado Wilton da Silva Longo e a vereadora
de Cruzeiro do Oeste, Imaculada Conceição da Silva Magalhães.

Começou

Licença prêmio

Municípios quebrados,
com enormes problemas,
quase todos sem solução
se não houver dinheiro,
pressão de todos os lados
pra cima dos prefeitos, mas
o que não falta é candidato
a se ‘sacrificar pelo povo’.
É muito amor ao próximo, gente mais altruísta, é
comovente.
Umuarama já tem quatro pré-candidatos.
Curitiba tem mais de 10
candidaturas.
Rafael Greca agradece;
quanto mais dividida a
oposição estiver, mais fácil
à vitória na reeleição.
Celso Pozzobon também
não fica chateado se aparecerem mais uns cinco
postulantes.

Vai ter barulho para pressionar o governador Ratinho
Junior a não mexer na licença prêmio no serviço público,
que estaria para ser extinta.
A turma do governo acha injusta a licença de seis meses
com direito a salário integral e todas as vantagens para
o servidor que completa 10 anos de serviço consecutivo e
de três meses para aquele que completa 5 anos.
A ideia é equipar os servidores públicos ao trabalhador
comum.
Vai dar briga.
A percepção é a de que o governador tem apoio do
pagador de impostos que enxerga na licença um privilégio.

O PSDB do Paraná minguou e se dividiu entre
cabelos brancos e cabelos
pretos, ou os antigos militantes versus a turma
nova que quer re-fundar
o tucanato, sem gente envolvida em corrupção, só
ficha-limpa.
Mas quem corre atrás
de assumir do diretório estadual é Valdir Rossoni, da
turma da cabeça-branca,
ele próprio investigado na
Operação Quadro Negro.
O tucanato encolheu
por conta das peraltices
de seus graúdos, flagradas
em operações do Ministério
Público, estadual e federal.
Quanto dinheiro deixou
de ser desviado, quanto
dinheiro está voltando para
os cofres públicos, que trabalho dos bravos Procuradores que não acaba nunca.

Escrito
apenas
ontem...
As crises políticas são
tratadas de maneira tão
sensacionalista pela imprensa brasileira que, se a
gente estiver no estrangeiro, ao ler um jornal brasileiro tem a impressão que,
ao voltar, não encontrará
mais o país.
- Stanislaw Ponte Preta.

Papo rápido
- Tô vendo aqui que a
fralda Pamper’s garante 12
horas de sono...
- Então, vou parar de
tomar remédio de insônia
e vou dormir de fraldas...

Fim do mundo
Prestígio
Dr. Osmar Serraglio em Brasília em audiência com o
Vice Presidente da República, general Hamilton Mourão,
senador Heinz e deputados do Rio Grande do Sul, tratando sobre terras indígenas nos três estados sulistas.
Continua prestigiado em Brasília, pela atuação parlamentar e pela sua história.
Logo, segue, mesmo sem mandato, com acesso para
a intermediação de demandas de Umuarama e região
junto ao governo federal, o que continua fazendo.
Tem trânsito com importantes ministros, a começar
pelo chefe da Casa Civil, Ônix Lorenzoni, seu companheiro de CPI dos Correios.
Outro é Sérgio Moro, que teve nele esforçado defensor
da Lava Jato quando foi ministro da Justiça.
Toda a imprensa publicou na época que Dr. Osmar
deixou o cargo por não aceitar atrapalhar as investigações contra gente do tipo de Aécio Neves, que o xingou
de tudo quanto é nome feio quando não conseguiu o que
queria, impunidade.
Entre outros pedidos não atendidos, Dr. Osmar se
negou a nomear um delegado chefe da PF ‘camarada’
para ‘investigar’ a turma que o Brasil hoje conhece bem.

O ex-prefeito de Umuarama, Dr. Luiz Renato, e
esposa Gesimary, estão a caminho da Patagonia,
Usuhaia, a cidade mais austral do mundo, capital da
Terra do Fogo, Antártica e Ilhas do Atlântico Sul, que
é o nome oficial da província.
Vai residir num pequeno trailer durante a viagem, que é feita vez em quando por muita gente de
Umuarama.
Tem aventureiro, e não são poucos, que enfrentam
o trajeto em cima de uma motocicleta.
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA HATCH
09/09

Prata, completo, 140cc. R$
23.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ASTRA SEDAN
CD 04/04

Prata, completo. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CELTA SUPER
2004

Azul, R$ 11.800,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

COBALT LTZ
12/13

S10 EXECUTIVA
11/11

Branco. R$ 33.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

4X4, prata, 130,000Mkm,
R$ 65.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE LT 13/13

S10 RODEIO
11/11 DUPLA

Automático, R$ 50.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

MONZA 2.0 GL
95

Volante Hidraúlico, trava, vidro,
alarme, bem conservado.
R$ 7.600,00. Fone: (44)
9 8429-1841

MONZA 86/87

Branco, R$ 4.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

Branco, ﬂex, 70.000Km.
R$ 43.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

VENDE-SE OU
TROCA-SE

Corsa wind super 4 portas
cor prata ano 96/96 pneus
bons, Valor R$ 8.000,00
na troca. Troco por moto
menor valor, Contato na a
Instaladora Cazarin. Fone:
(44) 3624-5187 ou cl. 9
9992 6667 com cCarlos.

ALUGA-SE SALÃO COMERCIAL

Localizado na Av. Presidente
Castelo Branco 4363,ótima

localização, com 170mts². R$ 2.900,00.
Fones: (44) 3622-2242 / 9 8812-9858 Particular

FIATFIAT
PALIO 1.0 FIRE
FLEX 14/14

Branco, 02 portas, completo.
R$ 22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PALIO FIRE 1.0
11/11

04 portas, cinza. R$
21.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

STRADA
ADVENTURE 1.8
15/15

Cab. dupla,vermelha,
completa. R$ 49.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

CARROS

ANO
13/14

PRETO

BASICO

OPCIONAIS

VALOR

COBALT 1.4 LTZ

12/13

PRETO

COMPLETO

R$ 34.900,00

COBALT 1.4 LTZ

12/13

BRANCO

COMPLETO

R$ 34.900,00

COBALT 1.4 LTZ

14/15

PRATA

COMPLETO

R$ 39.900,00

COBALT 1.4 LTZ

17/18

BRANCO

COMPLETO

R$ 52.900,00

COBALT 1.8 LTZ

13/13

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 36.900.00

COBALT 1.8 LTZ

13/14

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 39.900,00

FORD
FORD

COBALT 1.8 LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO

R$ 41.900,00

ECOSPORT XLS
08/09

CRUZE SEDAN LT TURBO

16/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 78.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 80.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 91.900,00

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 99.900,00

CRUZE SPORT6 LT TURBO

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

FOX 1.6 PEPPER

16/16

BRANCO

COMPLETO, COURO

R$ 46.900,00

ONIX 1.0 LS

16/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 36.900,00

PRISMA 1.4 LT

15/16

BRANCO

COMPLETO

R$ 44.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 40.900,00

PRISMA 1.4 LTZ AT

18/19

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 59.900,00

S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL

12/13

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 86.900,00

SPIN LT 1.8 AT

13/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 42.900,00

SPIN LT 1.8 AT

14/15

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 45.900,00

SPIN LTZ 1.8 AT

14/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, 7L

R$ 44.900,00

TRACKER LTZ

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 62.900.00

TRACKER PREMIER 1.4 TURBO

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 89.900,00

TRAILBLAZER LTZ DIESEL

13/13

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, 7L.

R$ 104.900.00

CLASSIC 1.0 LS

STRADA
ESTENDIDA 1.4
WORKING 13/13

Completo, R$ 33.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

UNO 1.0 08/08

Branco, 02 portas. R$
12.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO VIVACE
15/16

02 portas, preto. R$
22.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Prata, ﬂex, completo. R$
26.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

RANGER XLS 3.2
13/13

Branca, mecânica. R$
75.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

RANGER XLS
4X4 15/16

Preto, automático, 50Kmkm,
04 pneus novos, bco de
couro. R$ 100,000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA ATIS
15/16

Preto, 60mkm. R$ 84.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
07/07

Preto, automático + bco
de couro. R$ 29.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
10/11

Automático. R$ 45.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

COROLLA XEI
2.0 10/11

Preto, completo. R$
49.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

COR

R$ 19.900.00

COROLLA XLI
1.6 /04/04

Prata, automático. R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRETA
PRESTIGE 17/17

Branco, ﬂex, completa,
45.000Mkm, R$ 80.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

HB20 HATCH
15/15

Automático, branco, 23.000Mkm.
R$ 47.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILLUX 13/13

Preta, ﬂex, R$ 63.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

HONDA CITY LX
12/13

Prata, automático. R$
41.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PAJERO DAKAR
DIESEL 11/12

07 lugares, preta, 85.000,00
Km, único dono, super
conservada. R$ 89.500,00.
Fones: (44) 9 8455-7039.

TUCSON 2.0 16v
2007

Automática, preta, dir.
hidráulica, bancos em
couro, câmera de ré, vidros
elétricos, som c/ entrada p/
pen drive, CD e DVD, air
bag, ar condic., rabicho, 4
pneus novos, insufilm, 147
mkm, R$ 26.500,00. Fones:
(44) 9 9967-6891 (VIVO e
WHATS) 9 9750-9920 (TIM).

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
GOL 1.0 94/94

Azul, único dono, gasolina.
R$ 11.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

GOL 1.6 13/14

Branco, completo, 04
portas. R$ 28.500,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

KOMBI
LOTAÇÃO 1.4
11/12

Branca, ﬂex, seminova,
R$ 31.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PARATI 88
ÁLCOOL
ORIGINAL

Vinho, R$ 5.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

SAVEIRO CROSS
12/13

Branco, completa. R$36.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

SAVEIRO TREND
1.6 11/12

Cab. simples, prata, completo.
R$ 25.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.
CHEVROLET
TRACKER LT 2016 PRATA AUT. R$64.800,00
COROLLA AUTIS 2011/2012 aut. prata R$56.000,00
VECTRA ELEGANCE prata 2010/2011 completo R$33.800,00
CORSA HATCH 2011 MAXX VERMELHO 1.4 direçao hidraulica, vidros
e travas elétricas , limp. desemb. traseiro 11mil km. R$ 25.900,00
CORSA SEDAN 2001 milenium prata basico. R$ 11.000,00
S-10 DLX 2001 VERDE completa, bancos em couro 4x4, R$ 40.000,00
CELTA 2002 BRANCO 2P com ar condicionado, trava e alarme R$
13.000,00
MONTANA LS 2017 PRATA 1.4 completa. air bag, freio abs, ar
digital. R$35.000,00
MERIVA JOY 2007 preta completa flex R$ 23.500,00
CELTA LIFE 2008 PRETO 1.0 flex 4p basico +rodas de liga 15, pneus
novos, R$ 16.800,00
CELTA LT 2015 BRANCO completo, air bag duplo, freio abs, 2°
dono. R$ 27.500,00
CORSA HATCH 2011 maxx completo, 1.4 flex R$ 25.000,00
CELTA LIFE 2009 prata 2p basico R$ 16.500,00
VECTRA GLS 2000 azul completo R$ 14.500,00
CELTA SPIRIT 2006 azul 4p. pneus novos,. bem conservado R$
15.000,00
CLASSIC LIFE 2005 bege, direção hidráulica, trava e alarme, R$
14.000,00
VOLKSWAGEM
VOYAGE 1.6 2015 PRATA super conservado R$37.000,00
GOL G6 1.0 ANO 2014 completo cor prata muito bem conservado
R$32.500.00
GOL HALLY 1.6 2008 completo roda 17 prata R$24.500,00
PARATI 1.6 TRACKFIELD 2007 preta completa pneus novos R$
24.000,00
PARATI 1.8TRACKFIELD 2008 preta completa R$ 25.000,007
QUANTUM CL 1992 verde, vidros elétricos rodas 17 pneus novos
R$ 14.000,00
GOL 1.6 BRANCO 2002 com direção hidraulica, R$ 15.000,00
GOL 1.6 POWER 2005 prata, direção hidraulica, vidros e travas

elétricas, alarme. limp. desemb. traseiro R$ 18.900,00
PARATI CL 1.6 VERDE 1999 completa, bancos recaro, jogo roda
R$ 15.000,00
GOL 1.6 POWER 2013 prata completo. pneus novos, baixa km. R$
31.900,00
SAVEIRO SURF 2009 branca, completa. +rodas 17, pneus novos,
R$ 26.900,00
SAVEIRO SURF 2009 prata, direção hidráulica, vidros e travas
elétricas, pneus novos, baixa km R$ 24.500,00
PALIO 1.0 2013 branco ar direção R$24.000,00
PALIO 2008 PRATA 4 PORTAS trava alarme limp. desem. R$16.500,00
PARATI 97 PRATA completa roda 15 R$14.000,00
GOL 2003 PRATA 4P 1.0 com direção hidráulica R$12.500.00
GOL 95 AZUL 1.0 R$ 5.000,00
FORD
ECO SPORT 2005 cor preta completa pneus novos R$24.000.00
FIAT
UNO VIVACE 1.4 2013 cinza completo R$26.800,00
STRADA FIRE CAB. ESTENDIDA 2007 prata completa. R$ 24.000,00
UNO MILLE WAY 2013 vermelho completo. R$25.000,00
PALIO 1.0 BRANCO 2000 gasolina, com ar condicionado R$ 11.000,00
UNO ELETRONIC 1993 azul. muito bem conservado 3° dono. pneus
bons R$ 6.990,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 2006 prata completa, pneus bons
R$ 18.500,00
HONDA
HONDA CIVIC LXS 2008 preto aut. R$36.800,00
MOTOS
BIZ 2012 es vermelha R$ 6.490,00
CG 150 es vermelha R$ 4.600,00

CASAS
CASAS
ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área construída de
165 m², acabamento de
alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito
duplo com cozinha planejada,
banheiros mobilhados,
com aquecedor solar em
todos os pontos d’agua,
churrasqueira e lavanderia.
Localizada na Rua Lions,
Jardim Lisboa, Umuarama/
PR. Valor R$ 710.00,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área construída de
255.89 m², sendo 1 suíte,
02 quartos (contendo
moveis planejados em
todos os quartos) sala
de estar, sala de jantar,
e cozinha planejada,
nos fundos contém uma
edícula com 1 quarto e
banheiro, piscina. Terreno
com área total de 450 m²,
localizada no lote n° 18
quadra n° 26 Parque Cidade
Jardim, Umuarama/PR.
Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações
entre em contato com

a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON IMÓVEIS

Residência em alvenaria
com área de 165 m²,
acabamento de alto padrão,
toda mobiliada, contendo
3 suítes, sala de estar,
jantar, copa e cozinha,
garagem para 2 carros
grandes, pé direito duplo,
ar condicionado em todos
os quartos, churrasqueira
e lavandeira. Localizada
na Rua Lions, Jardim
Lisboa, Umuarama/PR.
Valor R$ 800.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON IMÓVEIS

Residência de alvenaria com
área total do terreno 428.26
m², com área construída
de 238 m²+ piscina 21
m², contendo 1 suíte,
3 Quartos, 2 Banheiros
sociais, Sala + Sala de
jantar , Cozinha, (Moveis
planejados em todos os
quartos, banheiros, sala e
cozinha) Lavanderia, piscina,
Despensa e Garagem
coberta para 3 carros.
Localizada na Rua Luiz
Pelegrineli n° 197, Jardim
Imigrantes II, Umuarama/
PR. Valor R$ 880.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON IMÓVEIS

Sobrado de alvenaria com
área total de terreno de
250,60 m², área construída
247.95 m², contendo no piso
superior: 01 Suíte máster,
02 Suites simples. Piso
inferior: Sala, cozinha,
lavado, edícula, lavanderia
e garagem, contem uma
sala comercial. Sobrado
atualmente locado por
2.800,00. Localizado na
Rua Doutor Paulo Pedroso
de Alencar,4366, zona 1,
Umuarama/PR. Valor R$
1.200.000,00. Para mais
informações entre em contato
com a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-821

FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

Classificados
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SÃO PAULO

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 790,00. Prox a UEM
. R. Gustavo Cray, 2033,
Jardim Topázio. alv/Laj 01
Suíte, 01 quarto, sala,coz.
Bwc soc, A. serv. e gar.+
Detalhes (44) 3056 – 5553
ou digite o cod. 01037
em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 550,00. Prox. Harmonia
Clube de Campo. Ed. Ouro
verde 1. R. Marialva, 5860
Apto 2º andar/ Bloco 03
- À. Tot. 79,24m², À. Priv.
48,53m² - 02 Quart., Sala,
Cozinha, A. serv, Bwc soc.
e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 Incluso
água e gás) + Detalhes
(44)3056-5555 ou digite
o cód. 834 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 1.480,000,00 – Prox.
Cemil - R. Maraba, 3326 –
Zona 01-A - À. Ter. 396,60
m², À. Constr. Aprox. 376,71
m²: Pvt°.Sup.: 1 suíte master
com closet e banheira de
hidromassagem e sacada,
2 suítes com sacada, 1
quarto, 01 sala de tv. Edícula
contendo área gourmet
com churrasqueira, 01
banheiro, 01 quarto, 01
dispensa, área de serviço. –
Pvt°. Tér.: hall de entrada
, sala de visita, lavabo,
sala de jantar, cozinha
com armários embutidos,
vaga de garagem para 02
veículos. – Piscina aquecida.
Pisos com acabamento em
porcelanato, granito e madeira.
Cerca elétrica + Detalhes:
Plantão (44)9995-2111 ou
digite cód. 1018 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 590.000,00 – prox. A
unipar campos 3 - av. Rio
de janeiro, 5200 – zona 2
- const. Aprox. 198,00m²,
Ter. Aprox. 150,25 -Alv./
laje - Térreo.: Sala, coz.
Planej.; escritório, lavabo, A.
Serviço, desp.; e churrasq.;
gar. p/ 02 ou + veíc. - Sup.: 3
Suites c/ sacada, 01 quarto,
Bwc social. + Detalhes
(44)99911-5353 ou digite o
cód. 1009 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 490.000,00 – Prox.
Colégio Estadual Indira
Gandhi – Av. Rio De Janeiro,
5003 – Zona 2 - À. Ter.
119,31m², À. Constr. Aprox.
129,77 m²: Pvt°.Sup.: Suíte
c/ sacada, 02 c/ sacada,
bwc social - Pvt°.Térreo:
Sala, Coz., Lavabo, À.
Gourmet c/churrasq., lav.,
garag. + Detalhes: Plantão
44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 978 em www.
aldemirimoveis.com.br

ABDON
IMÓVEIS

Apartamento com 96 m²
de area total , contendo
sala, cozinha planejada, 3
quartos, 1 bwc e 1 vaga de
garagem, localizada na Rua
Ministro Oliveira Salazar,
Edificio montana, 3° andar
de frente , Umuarama/PR.
Valor R$ 220.000,00. Para
mais informações entre
em contato com a Abdon
Imóveis pelos fones (44)
3056-6100 e (44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 520,00. Prox. Uem,
ed. Bela vida. Jd Sonho
Meu, Av. Junqueira freire,
1113 - apt°. 3º andar/bl 03
– 2 quartos, sala, coz., A.
serv., Bwc soc. E garagem
descoberta - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 220,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes –
(44)3056-5555 ou digite o
cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 650,00. Prox. Unipar
Sede. Ed. Lavoisier, Av.
Maringá, 5325 - Apt°. 3º
andar/frente – zona 3 – à. Tot.
Aprox. 52,74 m² - 2 Quart.,
Sala, Coz., A. serv., Bwc
soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes –
(44)3056-5555 ou digite o
cód. 1038 em nosso sitewww.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

A RIVESA – Concessionária de caminhões e ônibus
Volvo em Campo Mourão/PR,
está selecionando candidatos(as) para a vaga de:

MECÂNICO DIESEL
Benefícios e oportunidades: Plano de Saúde e
Refeições no local (ambos com coparticipação);
Desenvolvimento de Competências e Crescimento
Profissional.
Contato: aos candidatos interessados, enviar currículo
para avaliação ou entregar pessoalmente no endereço
Rod. BR 158, km 222 (Anel Viário Aldo Casali).

R$ 950,00. Prox. a Praça
07 de setembro. R. Ouro
verde, 3356, Zona 5 alv/
laje, suíte, 2 qtos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv.
Desp. e gar. +Detalhes –
(44)3056-5555 ou digite
o cód. 783 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

PONTOS
COME
PONTOS
RCIAIS
COMERCIAIS

curriculo@rivesa.com.br

Venha fazer parte desta equipe!
* Dispomos de vagas para ambos os sexos.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 3.500.000,00. Prédio
Comercial, Prox. Praça
Santos Dumond. Av. Rio De
Janeiro, 4142 Zona I - à.
Ter. 563,50m², Pavimento
térreo: Salão Comercial
com aprox.: 248,00 m²;
Edícula com aprox.: 91,00
m² e 10 vagas de garagens
com aprox.: 12,00m². E na
parte superior contendo
02 pavimentos com 04
apartamentos (02 por
andar); com área de
aprox.: 130,00 m² cada,
sendo: sala, coz., bwc
social, 3 qtos, área de
serv., garagem + Detalhes:
Plantão 44)9 9995-2111
(TIM) ou digite o cód. 980
em www.aldemirimoveis.
com.br

m²: Imóvel com terreno
amplo, construção bem
conservada de 2 pavimentos
com vários ambientes e
salas bem dimensionadas.
No centro de Umuarama!
Atualmente locado. Ótima
oportunidade para investir,
retorno garantido, contrato
de locação a longo prazo.
+ Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 977 em www.
aldemirimoveis.com.br

Chácara contendo 5 tanques
com capacidade para 20.000
tilápias e quiosque com
churrasqueira, área total
3.37 alqueires. Localizada
estrada primavera, lote
11-1/C próxima a torre
Eiffel – Umuarama/PR.
Valor R$ 830.000,00.
Para mais informações
entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

VENDE-SE OU
TROCO

ABDON
IMÓVEIS

Ficamos na saída para SP, antes da Av. Guaicurus, em frente da torre da OI,
Bairro Universitário.

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

240 metros de terreno,
91 metros casa, Rua
Uirapuru 160. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE
R$ 1.500.000,00. Sobrado
Comercial, Prox. Pronto
Atendimento. R. Nicanor
Dos Santos Silva, 4575 –
Zona i - à. Ter. 543,70 m²,
À. Constr. Aprox. 500,00

Comércio de água mineral,
em Umuarama. troco por
carro, para mais detalhes
entrar em contato: (44)
9 8456-8574 Falar c/
Juliano Ferreira.

LOTES

LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON
IMÓVEIS

Chácara de lazer com área
de 01 alqueire contendo
1 residência em alvenaria
com área de 300 m² mais
uma área de churrasqueira
com 70 m², Todas as
construções de primeira.
Imóvel localizado em uma
área nobre nas imediações
da chácara betel e reguinga
saída para Maria Helena.
Valor Sob consulta. Para
mais informações entre
em contato com a Abdon
Imóveis pelos fones (44)
3056-6100 e (44) 99122-8210.
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Publicações legais
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha

Estado do Parana
LEI Nº 2.338/2019
Autoriza o Poder Executivo Municipal de Cidade Gaúcha Estado do Paraná a, alienar mediante venda, os imóveis
urbanos que adiante especifica e, dá outras providências.
A Câmara Municipal da Cidade de Cidade Gaúcha - Estado do Paraná - aprovou, com fulcro legal na Lei Orgânica do
Município, na Constituição da República Federativa do Brasil eu, ALEXANDRE LUCENA - Prefeito Municipal - no
uso de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar por venda, mediante processo licitatório, na modalidade leilão
público, pelo maior lance as áreas de terras adiante descritas:
01 - Uma área de terras medindo 255,00m², constituída pelo Lote nº 01, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com parte do lote
nº 18, em uma extensão de 15,00 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com a Rua João Paizinho, em uma extensão
de 15,00 metros e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 17,00
metros e rumo NE 39º17’ SW; OESTE: Com o Lote nº 02, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”,
Matrícula - 24.711.
02 - Uma área de terras medindo 212,50m², constituída pelo Lote nº 02, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com parte dos lotes
nºs 04 e 18, em uma extensão de 12,50 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com a Rua João Paizinho, em uma
extensão de 12,50 metros e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com o Lote nº 01, em uma extensão de 17,00 metros e
rumo NE 39º17’ SW; OESTE: Com o Lote nº 03, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula
- 24.712.
03 - Uma área de terras medindo 255,00m², constituída pelo Lote nº 03, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com parte do lote nº
04, em uma extensão de 15,00 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com a Rua João Paizinho, em uma extensão de
15,00 metros e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com o Lote nº 02, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º17’
SW; OESTE: Com a Avenida Piratinin, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.713.
04 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 04, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 05,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 03 e parte do lote nº 02, em uma
extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com o Lote nº 18, em uma extensão de 11,00 metros e
rumo NE 39º17’ SW; OESTE: Com a Avenida Piratinin, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”,
Matrícula - 24.714.
05 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 05, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 06,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 04, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com o Lote nº 17, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW; OESTE:
Com a Avenida Piratinin, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.715.
06 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 06, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 07,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 05, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com o Lote nº 16, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW; OESTE:
Com a Avenida Piratinin, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.716.
07 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 07, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 08,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 06, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com o Lote nº 15, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW; OESTE:
Com a Avenida Piratinin, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.717.
08 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 08, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 09,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 07, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com o Lote nº 14, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW; OESTE:
Com a Avenida Piratinin, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.718.
09 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 09, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 10,
e parte do lote nº 11, em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 08, em uma
extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com o Lote nº 13, em uma extensão de 11,00 metros e
rumo NE 39º17’ SW; OESTE: Com a Avenida Piratinin, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”,
Matrícula - 24.719.
10 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 13, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 12
e parte do lote nº 11, em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 14, em uma
extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de
11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW; OESTE: Com o lote nº 09, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’
SW”, Matrícula - 24.723.
11 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 14, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 13,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 15, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE
39º17’ SW; OESTE: Com o lote nº 08, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.724.
12 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 15, da Quadra nº 207-A, subdivisão da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 14,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 16, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE
39º17’ SW; OESTE: Com o lote nº 07, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.725.
13 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 16, da Quadra nº 207-A, subdivisão do lote nº
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 15,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 17, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE
39º17’ SW; OESTE: Com o lote nº 06, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.726.
14 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 17, da Quadra nº 207-A, subdivisão do lote nº
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 16,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 18, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE
39º17’ SW; OESTE: Com o lote nº 05, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW”, Matrícula - 24.727.
15 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 18, da Quadra nº 207-A, subdivisão do lote
nº 207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº
17, em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; SUL: Com o lote nº 01 e parte do lote nº 02, em uma
extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º43’ NW; LESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de
11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW; OESTE: Com o lote nº 04, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’
SW”, Matrícula - 24.728.
16 - Uma área de terras medindo 255,00m², constituída pelo Lote nº 01, da Quadra nº 207-B, destacada da quadra nº
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com parte do lote nº
18, em uma extensão de 15,00 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com a Rua João Paizinho, em uma extensão de
15,00 metros e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com a Rua Corte Real, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE
39º 17’ SW; OESTE: Com o lote nº 02, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW.”, Matrícula - 24.729.
17-Uma área de terras medindo 212,50m², constituída pelo Lote nº 02, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra 207,
situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com parte dos lotes nºs
04 e 18, em uma extensão de 12,50 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com a Rua João Paizinho, em uma extensão
de 12,50 metros e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com o lote nº 01, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º
17’ SW; OESTE: Com o lote nº 03, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW.” , Matrícula - 24.730.
18-Uma área de terras medindo 255,00m², constituída pelo Lote nº 03, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com parte do lote
nº 04, em uma extensão de 15,00 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com a Rua João Paizinho, em uma extensão
de 15,00 metros e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com o lote nº 02, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º
17’ SW; OESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 17,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW.”,
Matrícula - 24.731.
19 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 04, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
nº 207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº
05, em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 03 e parte do lote nº 02, em uma
extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com o lote nº 18, em uma extensão de 11,00 metros e
rumo NE 39º 17’ SW; OESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE
39º 17’ SW, Matrícula - 24.732.
20 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 05, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com parte o lote
nº 06, em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 04, em uma extensão de 21,25
metros e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com o lote nº 17, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW;
OESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW.”, Matrícula
- 24.733.
21 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 06, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 07, em
uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 05, em uma extensão de 21,25 metros e
rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com o lote nº 16, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW; OESTE:
Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º17’ SW.”, Matrícula - 24.734.
22 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 07, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 08,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 06, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º 43’ NW;LESTE: Com o lote nº 15, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW; OESTE:
Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW.”, Matrícula - 24.735.
23 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 08, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 09, em
uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 07, em uma extensão de 21,25 metros e
rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com o lote nº 14, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW; OESTE:
Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW.” , Matrícula - 24.736.
24 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 09, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 10
e parte do lote nº 11, em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 08, em uma
extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com o lote nº 13, em uma extensão de 11,00 metros e
rumo NE 39º 17’ SW; OESTE: Com a Travessa São Miguel Arcanjo, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE
39º 17’ SW., Matrícula - 24.737.
25 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 13, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 12 e
parte do lote nº 11, em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 14, em uma extensão
de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com a Rua Corte Real, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE
39º 17’ SW; OESTE: Com o lote nº 09, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW.”, Matrícula - 24.741.
26 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 14, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 13,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 15, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com a Rua Corte Real, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW;
OESTE: Com o lote nº 08, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW. , Matrícula - 24.742.
27 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 15, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 14,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 16, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com a Rua Corte Real, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW;
OESTE: Com o lote nº 07, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW. , Matrícula - 24.743.
28 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 16, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 15,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 17, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com a Rua Corte Real, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW;
OESTE: Com o lote nº 06, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW., Matrícula - 24.744.
29 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 17, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 16,
em uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 18, em uma extensão de 21,25 metros
e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com a Rua Corte Real, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW;
OESTE: Com o lote nº 05, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW., Matrícula - 24.745.
30 - Uma área de terras medindo 233,75m², constituída pelo Lote nº 18, da Quadra nº 207-B, destacado da quadra
207, situada na Planta Oficial desta Cidade, com as seguintes divisas e confrontações: “NORTE: Com o lote nº 17, em
uma extensão de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; SUL: Com o lote nº 01 e parte do lote nº 02, em uma extensão
de 21,25 metros e rumo SE 50º 43’ NW; LESTE: Com a Rua Corte Real, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE
39º 17’ SW; OESTE: Com o lote nº 04, em uma extensão de 11,00 metros e rumo NE 39º 17’ SW., Matrícula - 24.746.
Art. 2º – O preço alcançado da venda dos lotes, será destinado para, Contrapartida da Construção da Nova Escola,
de Projetos de Pavimentação Asfáltica, de Revitalização do Bosque do Leão, de Parques e ATI’s, ainda: I etapa do
Aterro Sanitário, Adequação de Bocas de Lobo de Galerias de Águas Pluviais, Reforma da Nova Sede da Prefeitura
Municipal, e outras Obras e Investimentos necessários.
Art. 3º - O executivo municipal criará uma comissão especial para avaliação dos valores iniciais da presente alienação,
não podendo estes ser inferiores ao valor de mercado.
Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, aos dois dias do mês de Abril de 2019.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2.340/2019
Altera a lei municipal n.º 1.256/1.996, mantendo o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, como instância
deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná,
e dá outras providências.
A Câmara Municipal da Cidade de Cidade Gaúcha - Estado do Paraná - aprovou, com fulcro legal na Lei Orgânica do
Município, na Constituição da República Federativa do Brasil eu, ALEXANDRE LUCENA - Prefeito Municipal - no uso
de minhas atribuições legais, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art 1° Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social, instância deliberativa do sistema descentralizado e
participativo da Assistência Social de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, de caráter permanente e de composição
paritária entre o governo e a sociedade civil, observado o disposto no art. 17, § 4°, da Lei n. 8.742, de 07 de dezembro
de 1993.
Parágrafo único - O Conselho Municipal de Assistência Social de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná é, vinculado
à estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela coordenação da política de assistência
social que lhe dará apoio administrativo, assegurando dotação orçamentária para seu funcionamento.
Art 2° O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) tem a finalidade de deliberar, acompanhar, avaliar e
exercer o controle sobre a Política de Assistência Social, em âmbito municipal.
§1° As ações deliberativas/reguladoras são aquelas que estabelecem, por meio de resoluções, as ações da
assistência social, contribuindo para a continuação do processo de implantação do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS e da Política Nacional de Assistência Social - PNAS;
§2° As ações de acompanhamento e avaliação devem ser direcionadas às atividades e aos serviços prestados
pelas entidades e organizações de assistência social públicas e privadas, e advêm da competência de formular
recomendações e, orientações aos integrantes do sistema descentralizado de assistência social.
§3° O controle social é o exercício democrático de acompanhamento da gestão e avaliação da Política de Assistência
Social, do Plano Plurianual de Assistência Social e, dos recursos financeiros destinados a sua implementação, sendo
uma das formas de exercício desse controle zelar pela ampliação e, qualidade da rede de serviços sócio-assistenciais
para todos os destinatários da Política.
CAPÍULO II
SEÇÃO I
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 3° São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS):
I – Elaborar e aprovar seu regimento interno e, o conjunto de normas administrativas definidos pelo Conselho, com o
objetivo de orientar o seu funcionamento;
II - Aprovar a política municipal de assistência social, elaborada em consonância com a política nacional e estadual de
assistência social na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e, as diretrizes estabelecidas pelas
Conferências de Assistência Social, podendo contribuir nos diferentes estágios de sua formulação;
III – Convocar a Conferência Municipal de Assistência Social, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), bem como, aprovar as normas de funcionamento das mesmas, constituir a
comissão organizadora e o respectivo Regimento Interno;
IV – Encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos competentes e monitorar seus desdobramentos;
V – Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos
benefícios, rendas, serviços sócio-assistenciais, programas e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social
Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais;
VI - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência
social, no âmbito do município, exercendo essas funções num relacionamento ativo e dinâmico com os órgãos
gestores, resguardando-se as respectivas competências;
VII - Aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a área de assistência social, de acordo
com as Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), Recursos Humanos
(NOB RH/SUAS);
VIII - Zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades no âmbito das três esferas de governo e,
com a efetiva participação dos segmentos representativos dos Conselhos;
IX - Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas as ações de assistência social, alocados no
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
X - Aprovar os critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros adotados na LOAS e, explicitar os
indicadores de acompanhamento;
XI - Propor ações que favoreçam a interface e, superem a sobreposição de programas, projetos, benefícios, rendas
e serviços;
XII - Inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, bem como inscrever os programas,
projetos e as ações da assistência social, no âmbito municipal;
XIII - Informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição das entidades e organizações de assistência social, a fim
de que este adote as medidas cabíveis;
XIV – Encaminhar a documentação ao gestor municipal das entidades e organizações de assistência social que
compõem a rede socioassistencial no município para inclusão no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de
Assistência Social de que trata a Lei Federal n.º 12.101, de 27 de novembro de 2009, e guarda;
XV - Acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal,
efetivadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estabelecido na NOB/
SUAS e aprovar seu relatório;
XVI - Divulgar e promover a defesa dos direitos sócio-assistenciais;
XVII - Estabelecer e fortalecer a interlocução com os demais Conselhos das políticas setoriais;
XVIII - Regulamentar a forma de concessão e valor para o pagamento dos auxílios natalidade e funeral e outros
benefícios eventuais, conforme o disposto no § 2° do art. 22 da Lei Federal n. 8.742 de 1993;
XIX – Acionar o Ministério Público como instância de defesa e garantia de suas prerrogativas legais;
XX - Publicar no respectivo Diário Oficial todas as suas deliberações.
SEÇÃO II
DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 4° Para o exercício de suas atribuições, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) solicitará os
seguintes documentos e informações:
I - da Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) a política municipal de assistência social;
b) o plano municipal de assistência social;
c) o plano de ação;
d) a proposta orçamentária da assistência social para apreciação e aprovação;
e) o plano de inserção e acompanhamento de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), selecionados
conforme indicadores de vulnerabilidade, contendo ações, prazos e metas a serem executadas, articulando-¬se as
ofertas da assistência social e as demais políticas pertinentes;
f) o plano de aplicação do fundo municipal, balancete mensal e prestação de contas ao final do exercício;
g) as informações relativas ao volume de recursos transferidos para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS),
oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e do Fundo Estadual de Assistência Social, quando for o
caso;
h) as informações relativas aos recursos repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) às entidades
e organizações de assistência social;
i) a relação das contas correntes que compõem o respectivo Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
j) os demonstrativos das contas bancárias sob gestão do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
k) o relatório anual da gestão e, demonstrativo sintético execução física e financeira.
II - Das entidades e organizações de assistência social:
a) o estatuto social;
b) o plano de trabalho;
c) o relatório anual de execução; e
d) os documentos contábeis.
III - Do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS):
a) para conhecimento, os documentos deliberados em Assembléia Geral, principalmente as atas;
b) quando necessário, o assessoramento na aplicação de normas e resoluções fixadas pelo CNAS.
IV - Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), a senha de acesso ao Sistema de Informação
do Sistema Único de Assistência Social (Rede SUAS);
V - Da Comissão Inter-gestores Bipartite (CIB), para conhecimento, os documentos de pactuações publicadas no
Diário Oficial do Estado.
Parágrafo único - Além dos documentos elencados nos incisos de I a V, o CMAS poderá requisitar outros que se
fizerem necessários para o exercício de suas atribuições.
SEÇÃO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 5° O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é composto de, no máximo, 18 (Dezoito) membros e
respectivos suplentes, respeitados os seguintes critérios:
I – 9 (nove) representantes de entidades governamentais do Município e, respectivos suplentes, da seguinte forma:
a) um da Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) um da Secretaria Municipal de Educação;
c) um da Secretaria Municipal da Saúde;
d) um da Divisão Municipal de Esportes;
e) um da Divisão Municipal de Cultura;
f) um do Divisão Municipal de Finanças;
g) um da Divisão Municipal do Trabalho;
h) um do Departamento Municipal da Agricultura;
i) um do Departamento Municipal do Planejamento.
II – 9 (nove) representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, eleitos em foro próprio, da seguinte forma:
a) um representante dos usuários ou, e organizações e usuários da assistência social;
b) cinco representantes de entidades e, organizações de assistência social, devidamente inscritas no CMAS; e
c) três representantes de entidades de trabalhadores do setor.
Parágrafo Único - No caso de não haver inicialmente representação de um dos segmentos do inciso II do presente
artigo, a vaga poderá ser preenchida por um dos demais segmentos, conforme autorização em Regimento Interno.
Art. 6° Serão considerados representantes de usuários, pessoas vinculadas aos programas, projetos, serviços e
benefícios da Política Municipal de Assistência Social, organizada nas seguintes formas:
I - Grupos que têm como objetivo a luta por direitos, reconhecidos como legítimos;
II - Movimentos sociais, as associações, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferentes formas de constituição
jurídica, política ou social.
Parágrafo único - Os movimentos sociais deverão comprovar sua existência de, no mínimo, dois anos, por meio de:
a) um instrumento de comunicação e informação de circulação regional;
b) relatório de atividades ou de reuniões do movimento; e
c) documento oficial de sua criação e existência.
Art. 7° Serão consideradas organizações de usuários, aquelas juridicamente constituídas que tenham,
estatutariamente, entre seus objetivos, a defesa dos direitos dos indivíduos e grupos vinculados à Política Municipal de
Assistência Social, sendo caracterizado seu protagonismo na organização mediante participação efetiva nos órgãos
diretivos que os representam, por meio da sua própria participação ou, de seu representante legal, quando for o caso.
Art. 8° Serão consideradas entidades de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento
e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela LOAS, bem como, as que atuam na defesa e garantia de seus
direitos.
§1° As entidades e organizações de assistência social podem ser consideradas isoladas ou cumulativamente:
a) de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam
programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e aos
indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos da Lei Federal n. 8.742 de 1993, e
Resolução CNAS n° 109, de 11 de novembro de 2009.
b) de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam
programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e, das organizações de
usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da
Lei Federal n. 8.742 de 1993 e respeitadas as deliberações do CMAS; e
c) de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e
executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais,
construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da Lei Federal
n. 8.742 de 1993 e respeitadas as deliberações do CMAS.
§2° As entidades e organizações de assistência social deverão estar inscritas no Conselho Municipal de Assistência
Social para seu regular funcionamento, nos termos do art. 9° da Lei Federal n. 8.742 de 1993, ao qual caberá a
fiscalização destas entidades e organizações independentemente do recebimento ou não de recursos públicos,
conforme Resolução do CNAS e regulamento pelos CMAS, sobre os parâmetros que definem sobre a inscrição de
entidades e organizações de assistência social, bem como, dos serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais nos Conselhos Municipais.
§ 3° Na hipótese de atuação em mais de um município ou estado, as entidades e organizações de assistência social
deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios no Conselho de Assistência Social do respectivo
município que se pretende atingir, apresentando, para tanto, o plano ou relatório de atividades, bem como, o
comprovante de inscrição no Conselho Municipal de sua sede ou, de onde desenvolve suas principais atividades.
§ 4° Somente poderão executar serviços, programas e projetos de assistência social vinculados à rede sócioassistencial que integra o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), as entidades e organizações inscritas de
acordo com este artigo.
Art. 9º Serão consideradas entidades de trabalhadores do setor, as associações de trabalhadores, sindicatos,
federações, confederações, centrais sindicais, conselhos federais de profissões regulamentadas que organizam,
defendem e representam os interesses dos trabalhadores que atuam institucionalmente na Política de Assistência
Social, conforme preconizado na Lei Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional de Assistência Social e
na Norma Operacional Básica, Recursos Humanos e, no Sistema Único de Assistência Social, mediante os critérios
estabelecidos no Regimento Interno do CMAS.
Art. 10º. Os representantes do Governo de que trata o inciso I - do art. 6° devem ser indicados e nomeados pelo
respectivo Chefe do Poder Executivo.
Art. 11º. A eleição da sociedade civil de que trata o inciso II - do art. 6° ocorrerá em foro próprio, coordenado pela
sociedade civil e, sob a supervisão do Ministério Público.
§ 1° Caberá a Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social, encaminhar ao órgão oficial do município
responsável pelas publicações, a convocação do foro de que trata o presente artigo, por meio de chamamento público
em diário de grande circulação municipal.
§ 2° Após a escolha dos representantes da sociedade civil, a Presidência do CMAS encaminhará ao Chefe do Poder
Executivo a nominata para a respectiva nomeação em forma de Decreto.
§ 3° O processo de eleição dos representantes da sociedade civil será disciplinado em regimento interno próprio
para esta finalidade.
Art. 12º. A função dos conselheiros do CMAS não será remunerada, mas considerada como de serviço público
relevante e, seu exercício prioritário, justificadas as ausências a quaisquer outros serviços quando determinadas
pelo comparecimento às sessões do Conselho, reuniões de comissões ou, grupos de trabalho e participação em
atividades afins.
Parágrafo único. O ressarcimento de despesas e o adiantamento ou pagamento de diárias aos Conselheiros e
pessoas a serviço do CMAS obedecerá às normas instituídas pelo Município aos servidores públicos em atos idênticos
ou assemelhadas.
Art. 13º. Os conselheiros titulares e suplentes terão mandato de quatro anos, permitida uma única recondução.
Art. 14º. A participação de representantes do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não cabe nos Conselhos de
Assistência Social, sob pena de incompatibilidade de poderes.
Art. 15º. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) será presidido por um de seus integrantes, eleito entre
seus membros em reunião plenária, para mandato de dois anos, sendo possível uma recondução.
Art. 16º. Junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) poderá atuar, com direito a voz, um representante
do Ministério Público, indicado pelo Procurador Geral de Justiça, bem como representantes dos Conselhos Municipais
afins e de todas as entidades da sociedade civil, inscritas no Conselho e representantes e ou organizações de
usuários da assistência social.
Art. 17º. Os membros referidos do art. 6°, incisos I e II, desta Lei, poderão perder o mandato antes do prazo de quatro
anos, nos seguintes casos:
I - por falecimento;
II - por renúncia;
III - pela ausência imotivada em três reuniões consecutivas do conselho, ou cinco alternadas;
IV - pela prática de ato incompatível com a função de conselheiro (a), por decisão da maioria dos membros do CMAS;
V - por requerimento da entidade da sociedade civil, da qual o conselheiro representa; e
VI - por interesse do responsável do Chefe do Poder Executivo quando se tratar de conselheiro por ele indicado.
Parágrafo único. No caso de perda do mandato será designado novo conselheiro para a titularidade da função,
respeitando as respectivas suplências de que trata o art. 6°, incisos I e II, da presente Lei.
SEÇÃO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 18º. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) compor-se-á dos seguintes órgãos:
I - Assembléia Geral;
II - Mesa Diretora;
III - Comissões; e
IV - Secretaria Executiva.
§ 1° A Assembléia Geral é órgão deliberativo e soberano do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).
§ 2° A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), eleita pela maioria absoluta dos votos da
Assembléia Geral para mandato de dois anos, permitida uma única recondução é, composta pelos seguintes cargos:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) 1° Secretário; e
d) 2° Secretário.
§ 3° A composição da Mesa Diretora deverá obedecer aos princípios da paridade e, da alternância governamental e

Prefe tura Mun c pal de dourad na

E
P
PORTAR A N
DE
ABR DE
SÚMU A C
PREFE TO MUN C PA DE DOURAD NA

Prefe tura Mun c pal de cafezal do sul

E
P
ED TA DE CONVOCAÇÃO PARA ASS NATURA DE CONTRATO
PREGÃO N
O MUN C P O DE CAFEZA DO SU CONVOCA AS EMPRESAS
NORTUBOS ARTEFATOS DE C MENTOSTDA CNP
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAP ENAGEM CNP
PARA O CUMPR MENTO DO TEM
DO ED TA DE PREGÃO N
C
S
A

NO PRAZO DE

C NCO D AS

m
RESO VE
A
CONCEDER
AP A VES m
C
D H
S
C
C

Prefe tura Mun c pal de cafezal do sul

E
P
EXTRATO DO CONTRATO N
PROCESSO ADM N STRAT VO N
PARTES P
C
S
C QU NHONE ATACAD STA EPP OB ETO C m
m
S
FUNDAMENTAÇÄO EGA D SPENSA N
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁR A
DESCR ÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMP ETA NATUREZAFR VA OR RED ORGÃO
MAT BEM OU SERV
ASS SOC A
R
m
ASS NAM MAR O UN O KAZUO DA S VA P
C QU NHONE ATACAD STA EPP
M

A
A
D

M
A

P

D

Em

P

RG
CPF
SU MED ART GOS HOSP TA ARES TDA
m

m

m

m
A

m

m

N
O

m
E
D
M

m
P
PR
S

A

m

m

m

m

m

M

Prefe tura Mun c pal de dourad na

m

M

m
R

D
M
m
m

R

m
m

M

D

M

S

M

D

ANDE SON
UBS H

P
m
M

P

C m

sociedade civil respeitadas as seguintes condições:
a) Quando houver vacância no cargo de presidente não poderá o/a vice-presidente assumir para não interromper a
alternância da presidência entre governo e sociedade civil, cabendo realizar nova eleição para finalizar o mandato,
conforme previsão a constar no Regimento Interno do Conselho;
b)Sempre que houver vacância de um membro da Mesa Diretora ou similar, seja ele representante de um órgão
governamental ou de uma entidade da sociedade civil, caberá ao plenário do Conselho decidir sobre a ocupação
do cargo vago, seja por aclamação ou voto, devendo essa situação e a forma de sucessão estar contempladas no
Regimento Interno;
§ 4° As Comissões Temáticas serão criadas por resoluções, aprovadas em Assembléia Geral, conforme a necessidade
da demanda, integradas por conselheiros (as) titulares e suplentes e poderão participar como colaboradores (as), os
(as) representantes de outras entidades, outros representantes dos (as) usuários (as) ou de organizações de usuários
(as), ou pessoas de notório saber, homologadas pelo CMAS, sem direito a voto, sendo obrigatória a designação das
seguintes Comissões:
a) de Normas, Regulamentos e Inscrições;
b) de Financiamento e Orçamento;
c) de Políticas; e
d) de Divulgação e Comunicação;
e) de Acompanhamento de benefícios e transferência de renda (BPC, Programa Bolsa Família, etc.);
f) de fiscalização/monitoramento/cadastro de entidades.
§ 5° O CMAS poderá instituir grupos de trabalho de caráter temporário, composto por conselheiros titulares e
suplentes, destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos, podendo, inclusive, convidar
para participar destes grupos de trabalho representantes de órgãos ou entidades públicas e privadas e de outros
poderes, sem direito a voto.
§6º As ações de capacitação dos/as Conselheiros/as deverão ser programadas, visando o fortalecimento e a
qualificação de seus espaços de articulação, negociação e deliberação, a ser previsto no orçamento do Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS.
§7° A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico administrativo do Conselho, será composta de, no mínimo, por
um Secretário (a) Executivo (a) de nível superior, além de 01 (um) Assistente Administrativo, designados para o
assessoramento do CMAS, cuja competência será definida em Regimento Interno.
§8° A Secretaria Executiva deverá ser a unidade de apoio ao funcionamento do CMAS para assessorar suas reuniões
e divulgar suas deliberações.
§9° A Secretaria Executiva subsidiará a Assembléia Geral com assessoria técnica e, poderá se valer de consultoria e
assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados à área da assistência social, para dar suporte e/ou prestar
apoio técnico-logístico ao Conselho.
§10° Compete ao gestor responsável pela execução da política municipal de assistência social organizar o quadro
de pessoal do CMAS, respeitando o disposto no §7° do presente artigo para compor a Secretaria Executiva, a serem
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.
SEÇÃO V
DO FUNCIONAMENTO
Art. 19º. A Assembléia Geral reunir-se-á, obrigatoriamente, uma vez ao mês e, extraordinariamente, sempre que
necessário e, funcionará de acordo com o Regimento Interno, que definirá também, o quorum mínimo para o caráter
deliberativo das reuniões e para as questões de suplência e perda de mandato por faltas.
Art. 20º. O CMAS tem autonomia de se auto-convocar, devendo esta previsão constar do Regimento Interno e, suas
reuniões serão abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas.
Art. 21º. A cada nova gestão será realizado o Planejamento Estratégico do CMAS, com o objetivo de definir metas,
ações e estratégias e prazos, envolvendo todos (as) os (as) Conselheiros (as), titulares e suplentes, e os (as) técnicos
(as) do Conselho.
CAPÍTULO III
DA COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA E
DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Art. 22º. A coordenação e execução da Política e do Plano Municipal de Assistência Social ficam a cargo da Secretaria
Municipal de Assistência Social, competindo-lhe:
I - Coordenar e executar as ações no campo da assistência social;
II - Elaborar o diagnóstico social e propor o plano de assistência social do município;
III - Propor ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) a política municipal de assistência social, suas
normas gerais, bem como os critérios de prioridades e de elegibilidades, além de padrões de qualidade na prestação
de benefícios, serviços, programas e projetos;
IV - Elaborar a proposta orçamentária da assistência social, em conjunto com as demais áreas governamentais,
especialmente a da seguridade social, encaminhando-a ao Chefe do Poder Executivo, depois de apreciada e
aprovada pelo CMAS;
V - Encaminhar para a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), os relatórios trimestrais e
anuais de atividade e de realização financeira dos recursos destinados à assistência social;
VI - Prestar assessoramento técnico às entidades e, organizações de assistência social;
VII - Formular política para a qualificação sistemática e, continuada de recursos humanos no campo da assistência
social;
VIII - Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro da rede sócio-assistencial Governamental e, da sociedade
civil do Município e encaminhar para o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social de que
trata a Lei Federal n.º 12.101, de 27 de novembro de 2009;
IX - Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como os demais
setores afins;
X - Expedir atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), observadas as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);
XI - Elaborar e submeter à deliberação do CMAS os planos anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo
Municipal de Assistência Social (FMAS);
XII - Envidar esforços para a garantia de apoio técnico, ao Conselho Municipal de Assistência Social, bem como a
órgãos municipais e entidades não-governamentais, no sentido de tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os
direitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);
XIII - Criar o Sistema de Informações Sociais;
XIV - Destinar recursos financeiros do município, a título de participação no custeio do pagamento dos auxílios
natalidade e funeral, estabelecidos pelo CMAS.
CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 23º. Fica mantido o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), instrumento de captação e aplicação de
recursos e tem por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar a execução da política de assistência social,
apoiando serviços, programas e projetos específicos de assistência social.
Art.24º. No exercício da orientação e controle do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), o Conselho Municipal
de Assistência Social adotará as seguintes medidas:
I - Orientar, controlar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal, por meio de resoluções relativas à elaboração da
proposta orçamentária, que trata da destinação dos recursos, aos critérios de partilha, ao plano de aplicação e, à
execução orçamentária e financeira;
II - Certificar se a Secretaria Municipal de Assistência Social divulga amplamente, para a comunidade local, os
benefícios, serviços, programas, projetos assistenciais, bem como os recursos disponibilizados pelo poder público;
III - Assegurar que o orçamento do município disponibilize recursos próprios destinados à assistência social, alocados
no Fundo Municipal, o que constitui condição para os repasses de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social
(FMAS);
IV - Apreciar e aprovar a proposta de Lei Orçamentária Municipal, na função de Assistência Social, por ocasião de sua
apreciação, considerando os seguintes aspectos:
a) se contempla a apresentação dos programas e das ações, em coerência com o plano municipal de assistência
social, de acordo com os níveis de complexidade dos serviços, programas, projetos e benefícios, alocando-os como
sendo de proteção social básica e proteção social especial de média e/ou de alta complexidade, conforme a Política
Nacional de Assistência Social (PNAS) e, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
b) se os recursos destinados às despesas correntes e de capital relacionadas aos serviços, programas, projetos
e benefícios governamentais e não-governamentais estão alocados no fundo municipal, constituído como unidade
orçamentária e, se os recursos voltados às atividades meio, estão alocados no orçamento do órgão gestor desta
política;
V - Decidir sobre a regularidade do plano de ação anual, indicando se está regular, autorizando o repasse de recursos
do FNAS ou, não regular, não autorizando referido repasse;
VI - Analisar se foram cumpridas as metas físicas e financeiras constantes do plano de ação, mediante a emissão de
parecer indicando se está regular, autorizando o repasse dos recursos do FNAS ou, não regular, não autorizando o
repasse dos referidos recursos, fazendo-se constar, ainda, avaliação sobre os seguintes aspectos que envolvem o
plano de ação, além de sugestões para melhoria do processo:
a) a análise da documentação recebida do órgão gestor da assistência social, bem como, de sua capacidade de
gestão;
b) relação com o plano municipal de assistência social;
c) a execução e a aplicação dos recursos financeiros recebidos na conta do respectivo fundo de assistência social;
d) regularização no alcance da previsão de atendimento;
e) a qualidade dos serviços prestados; e
f) articulação com as demais políticas sociais.
VII - Verificar, mediante acesso à Rede de Sistema Único de Assistência Social (SUAS), se o plano de ação está em
conformidade com o plano municipal de assistência social, aprovado pelo próprio Conselho;
VIII - Analisar o plano de ação e, verificar se as metas de atendimento de usuários estão de acordo com os dados da
efetiva demanda local, para os serviços co-financiados pelos pisos de proteção social básica e, de proteção social
especial;
IX - Convocar o Conselho para análise e deliberação das prestações de contas, do co-financiamento federal,
representada pelo demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira do SUAS;
X - Certificar se o município recebe com regularidade, recursos do FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social
e, propor medidas saneadoras para solução do problema, previstas no Regime Interno;
XI - Verificar as razões para os eventuais atrasos ou suspensão de repasse dos recursos às entidades de assistência
social e propor medidas para solução do problema, previsto no Regime Interno; e
XII - Aprovar o Regime Interno do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).
Art. 25º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS):
I - Recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social e, outros legalmente
instituídos;
II - Dotação consignada anualmente no Orçamento do Município e os outros recursos adicionais que lhe sejam
destinados;
III - Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais,
organizações governamentais e não-¬governamentais;
IV - Receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;
V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias, oriundas de financiamentos das atividades
econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências por força da lei e de convênios;
VI - Recursos de convênios firmados com outras entidades;
VII - Percentual de cinco por cento da receita líquida advinda da exploração de jogos e, loterias municipais e ingressos
para espetáculos e eventos realizados em locais públicos;
VIII - Doações em espécies;
IX - Recursos captados junto a organismos internacionais, para projetos autofinanciáveis e de interesse estratégico,
visando a ampliação, cobertura e melhoria da qualidade de atendimento;
X - Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras; e
XI - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
§ 1° Os recursos previstos nos incisos I a XI do presente artigo serão automaticamente transferidos para a conta do
FMAS, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.
§ 2° Os recursos que compõem o FMAS serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais,
sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).
Art. 26º. O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Política Municipal, sob orientação
e controle do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).
Parágrafo único. O orçamento do FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 27º. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) serão aplicados em:
I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Assistência Social ou, por órgãos conveniados;
II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado, para execução de
programas e projetos específicos do setor de assistência social;
III - Aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos
programas;
IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;
V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das
ações de assistência social;
VI - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência
social;
VII - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Orgânica de Assistência
Social;
VIII - Atendimento das ações socioassistenciais de caráter emergencial;
IX - Provimento de recursos às entidades não-governamentais vinculadas aos objetivos da Política Municipal de
Assistência Social e inscritas no CMAS competente, conforme disposto na Lei Orgânica de Assistência Social; e
X - Custeio das despesas dos Conselheiros em representações e ou participações em seminários, cursos e eventos e
outros relevantes à consecução da Política Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. Incluem-se neste artigo os recursos necessários ao atendimento de situações de vulnerabilidade,
com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutris e, os casos de
calamidade pública, conforme disposto no art. 22 e parágrafos da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e, ainda,
o dependente químico.
Art. 28º. O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente inscritas no
CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de
Assistência Social.
Parágrafo único. As transferências de recursos para organizações governamentais e da sociedade civil de assistência
social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares obedecendo a legislação vigente
sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de
Assistência Social.
Art. 29º. As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação
do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), trimestralmente e anualmente, de forma analítica.
Art. 30º. As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação
do CMAS, trimestralmente e anualmente, de forma analítica que, por sua vez, se manifestará sobre a sua aprovação.
§ 1° O FMAS deverá ter, dentro das possibilidades financeiras, contabilidade própria capaz de tornar evidente suas
operações e permitir o exercício das funções de controle e avaliação de resultados.
§ 2° A escrituração contábil do FMAS far-se-á com base em documentos hábeis, segundo normas e padrões
estabelecidos na legislação pertinente, com elaboração de balancetes trimestrais e balanços anuais.
CAPÍULO V
DAS DISPOSIÕES GERAIS
Art. 31º. Cumpre ao Poder Executivo Municipal prover a infra-¬estrutura necessária para o funcionamento do CMAS,
garantindo recursos materiais, humanos e financeiros.
Art. 32º. Será emitido certificado a todos os Conselheiros regularmente nomeados, no ato de sua posse e ao término
do respectivo mandato, em reconhecimento aos serviços de relevante interesse público e social prestados.
§1° Os Conselheiros admitidos anteriormente a esta Lei e que se encontram ativos quando da publicação desta,
deverão receber o certificado ao término do seu mandato.
§2° Será expedido pelo CMAS aos interessados, quando requerido, certificado de participação nas Comissões
Temáticas e, nos Grupos de Trabalho.
Art. 33º. Poderão ser convidados a participar das reuniões do CMAS, sem direito a voto, personalidades e
representantes de órgãos e, entidades públicas e privadas, bem como técnicos e usuários, que da pauta constar
temas de sua área de atuação e ou de seu interesse.
Art. 34º. O CMAS deverá estar atento à interface das políticas sociais, de forma a propiciar significativos avanços,
tais como:
I - Ampliação do universo de atenção para os segmentos excluídos e vulnerabilidades;
II - Demanda e execução de ações próprias focadas nos destinatários em articulação com outras políticas públicas;
III - articulação das ações e otimização dos recursos, evitando-se a superposição de ações e, facilitando a interlocução
com a sociedade;
IV - racionalização dos eventos do CMAS, de maneira a garantir a participação dos (as) Conselheiros (as),
principalmente daqueles (as) que fazem parte de outros Conselhos; e
V - Garantia da construção da Política Municipal de A
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MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL
Estado do Paraná
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal n° 9452, de 20 de março de 1997, notificamos os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do
Recebimento dos seguintes Recursos Federais:
DATA
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

FONTE
FNS - PAB FIXO
FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DIVERSAS)
FNS - VIGILANCIA EM SAÚDE (COMBATE ÀS ENDEMIAS)
FUNDEF 60%
FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
FUNDEF 60%
FNS - PAB VARIÁVEL
FNS - SAMU 192
FNS - PROCEDIMENTOS NO MAC
Recursos Livres
Recursos Livres
Recursos Livres
Recursos Livres
FUNDEF 60%
FUNDEF 60%
FUNDEF 60%
FUNDEF 60%
Recursos Livres
Recursos Livres
FUNDEF 60%
FUNDEF 60%
Merenda Escolar PNAE
FUNDEF 60%
Recursos Livres
Recursos Livres
Recursos Livres
Recursos Livres
Salário Educação
Royalties e Outras Compensações não Previdenciárias - Exedício Corrente
FUNDEF 60%
AUX. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL - FNDE
Royalties e Outras Compensações não Previdenciárias - Exedício Corrente
BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

DESCRIÇÃO
VALOR LÍQUIDO
MS - RECURSOS CUSTEIO - Receita
9.954,00
MS - RECURSOS CUSTEIO - Receita
728,83
MS - RECURSOS CUSTEIO - Receita
3.750,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e1.950,12
de Valoriza - Receita
MS - RECURSOS CUSTEIO - Receita
8.750,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 22.122,37
e de Valoriza - Receita
MS - RECURSOS CUSTEIO - Receita
38.719,57
MS - RECURSOS CUSTEIO - Receita
21.919,00
MS - RECURSOS CUSTEIO - Receita
2.085,88
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Receita
677.926,62
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB
-135.585,31
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Receita
1.539,14
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB
-307,82
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 28.964,64
e de Valoriza - Receita
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e2.303,27
de Valoriza - Receita
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 19.927,23
e de Valoriza - Receita
REPASSES DA RECEITA DA SAÚDE - Receita
24.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 13.946,03
e de Valoriza - Receita
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Receita
65.478,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB
-13.095,63
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 39.285,47
e de Valoriza - Receita
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e1.667,82
de Valoriza - Receita
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE4.773,80
- Princ - Receita
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 22.447,52
e de Valoriza - Receita
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Receita
233.787,52
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB
-46.757,50
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Receita
38,85
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB
-7,77
Transferências do Salário-Educação - Principal - Receita
16.830,83
Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa58,34
- Receita
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e9.879,57
de Valoriza - Receita
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
1.631,78
P - Receita
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal - Receita
11.070,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica _Principal
1.430,00
- Receita

Prefeitura Municipal de maria helena

Estado do Parana
LEI COMPLEMENTAR Nº 081 DE 04 DE ABRIL DE 2.019.
Altera o art. 1º da Lei Complementar nº 053, de 23 de Janeiro de 2017.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprova:
Art. 1º O art. 1º da Lei Complementar nº 053/2017, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 1º ………….............……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
IV – Assessor especial I: Símbolo CC-04, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos
reais);
V – Assessor especial II: Símbolo CC-05, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais);
VI – Assessor especial III: Símbolo CC-06, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”.
(NR)
Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a primeiro de março de 2.019.
Maria Helena/PR, 04 de abril de 2.019.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de maria helena

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: M. GIEHL – COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI – ME,
firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as
Cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto à
contratação de empresa para prestar serviços de instalação de aparelhos de ar
condicionado, tipo Split, incluindo mão-de-obra e todos materiais necessário para
instalação, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 021/2019, modalidade
Pregão Presencial nº. 014/2019, realizada no dia 28 de março de 2019, devidamente
homologada.
CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DA INSTALAÇÃO: A contratada
deverá instalar os equipamentos dos itens nº 03 e 04 nos locais indicados pela
Secretaria de Assistência Social no prazo máximo de 10 (dez) dias após a autorização
de fornecimento/execução.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá vigência de 12
(doze) meses, com início no dia 04 de abril de 2019 e termino no dia 04 de abril de
2020, encerrando – se também com o fornecimento/execução total dos itens licitados.
CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO - O CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor de R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais).
Maria Helena - PR, 04 de abril de 2019.

Prefeitura Municipal de maria helena

Prefeitura Municipal de icaraima

Estado do Parana
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO n.º 055/2018
INEXIGIBILIDADE 003/2018
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.247.337/000160, com sede à Av. Hermes Vissoto, 810, neste ato representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. MARCOS ALEX DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Agente Político
Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.868.656-8 SSP/PR e CPF/
MF nº 166.999.308-69, residente e domiciliado nesta cidade de Icaraíma – Estado
do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa,
GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA & GESTÃO LTDA, com sede a Rua Inaja, 3700
– Edifício Palladium – Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ
(MF) sob o nº 10.831.174/0001-50, telefone (44) 2020-1600, neste ato representada
por Eliane Michalczuk Barzon da Costa, portadora do RG n° 9.419.669-8 SSP/PR e
devidamente inscrita no CPF sob o número 063.934.169-12, doravante denominada
CONTRATADA, como segue:
CONSIDERANDO o comum acordo e aprovação entre as partes, Parecer Jurídico e
demais documentos que instruem o Processo,
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a razão social da Contratada que era
PEROBALTEC GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA, passa a ser GOVFACILBRASIL
TECNOLOGIA & GESTÃO LTDA, conforme a 7a alteração contratual anexa ao
processo.
CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a clausula terceira do contrato 055/2018
que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO
CONTRATO: O presente contrato terá vigência até 13 de Abril de 2020, a contar de 14
de Abril de 2019, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos,
até o limite previsto na Lei nº 8.666/93, se for de interesse do CONTRATANTE”.
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a clausula quarta do contrato 055/2018 que
passa a ter a seguinte redação: CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO: Pela execução dos serviços de que trata a cláusula segunda
supra, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em parcela única o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas
as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as
partes.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais,
depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, aos 03 de Abril
de 2019.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA & GESTÃO LTDA
Contratada
Testemunhas:
Nome: João Gilson Prado
RG. 12.262.417-8
Nome: Joyce da Silva Francisco
RG. 10.497.866-5

Prefeitura Municipal de icaraima

Estado do Parana
EXTRATO DE RESCISÃO
RESCISÃO DE CONTRATO 010/2015
CONCURSO PÚBLICO Edital Nº 003/2014, em provimento de Emprego Público
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA
CONTRATADO: Fernanda Batista de Sousa
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
DATA DA RESCISÃO : 05/04/2019

Prefeitura Municipal de maria helena

Estado do Parana
Declara licitação deserta.
Ref. Licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 015/2019, tendo
como objeto a Contratação de empresa para fornecimento de cascalho para serem
utilizados na manutenção e conservação de estradas vicinais do Município, cuja
extração e transportes ficarão a cargo da Administração, através da Secretaria
de Transportes e Obras Públicas. Com data de recebimento de envelopes com
documentação e propostas previstas para o dia 29 de março de 2019, às 10h,
conforme Edital.
Tendo em vista informação datada de 01 do corrente mês, subscrita pelo Pregoeiro
designado para as licitações sob a modalidade Pregão Presencial, dando conta da
ausência de interessados, fica declarada deserta a presente licitação, para os devidos
fins.
Maria Helena - PR, 04 de abril de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de maria helena

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 028/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: SUPERAR EIRELI - EPP, firmam o presente CONTRATO DE
FORNECIMENTO, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto à
contratação de empresa para fornecimento e/ou serviços de instalação de aparelhos
de ar condicionado, tipo Split, incluindo mão-de-obra e todos materiais necessário
para instalação, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 021/2019,
modalidade Pregão Presencial nº. 014/2019, realizada no dia 28 de março de 2019,
devidamente homologada.
CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO E/OU INSTALAÇÃO: A
contratada deverá fornecer os itens nº 01 e 02 nos locais indicados pela Secretaria
de Assistência Social no prazo máximo de 10 (dez) dias após a autorização de
fornecimento/execução.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá vigência de 12
(doze) meses, com início no dia 04 de abril de 2019 e termino no dia 04 de abril de
2020, encerrando – se também com o fornecimento/execução total dos itens licitados.
CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO - O CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor de R$ 14.080,00 (quatorze mil e oitenta reais).
Maria Helena - PR, 04 de abril de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: M. GIEHL – COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI – ME,
firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as
Cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto à
contratação de empresa para prestar serviços de instalação de aparelhos de ar
condicionado, tipo Split, incluindo mão-de-obra e todos materiais necessário para
instalação, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 021/2019, modalidade
Pregão Presencial nº. 014/2019, realizada no dia 28 de março de 2019, devidamente
homologada.
CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DA INSTALAÇÃO: A contratada
deverá instalar os equipamentos dos itens nº 03 e 04 nos locais indicados pela
Secretaria de Assistência Social no prazo máximo de 10 (dez) dias após a autorização
de fornecimento/execução.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA - O presente contrato terá vigência de 12
(doze) meses, com início no dia 04 de abril de 2019 e termino no dia 04 de abril de
2020, encerrando – se também com o fornecimento/execução total dos itens licitados.
CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO - O CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, o valor de R$ 1.960,00 (um mil, novecentos e sessenta reais).
Maria Helena - PR, 04 de abril de 2019.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
O prefeito Municipal de Maria Helena Paraná, no uso de suas atribuições legais,
atendendo o disposto no artigo 38, inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, ambos da Lei nº
8.666/93, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio resolve:
ADJUDICA o resultado do processo Licitatório/Edital nº 021/2019, modalidade Pregão
Presencial nº 014/2019, para contratação de empresa do ramo para fornecimento e
instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split, incluindo mão-de-obra, todos
os serviços e materiais.
HOMOLOGANDO vencedora nos itens 01 e 02, a empresa SUPERAR EIRELI - EPP.
HOMOLOGANDO vencedora nos itens 03 e 04, a empresa M. GIEHL – COMERCIO
DE BENS E SERVIÇOS EIRELI – ME.
Maria Helena - PR, 04 de abril de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de maria helena

Estado do Parana
LEI COMPLEMENTAR Nº 082 DE 04 DE ABRIL DE 2019
Autoriza o Município de Maria Helena a integrar o CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS
DO PARANÁ – COMPAR.
A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprova:
Art. 1º Fica autorizado o Município de Maria Helena a integrar o CONSÓRCIO DOS
MUNICÍPIOS DO PARANÁ - COMPAR, podendo o Chefe do Executivo municipal,
firmar todos os atos necessários para constituição e funcionamento do consórcio,
convênios e projetos, inclusive para fins orçamentários.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Maria Helena, 04 de abril de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 030/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.
CONTRATNTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: NORTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP, firmam o
presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, mediante as Cláusulas e condições
seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa para fornecimento parcelado de tubos de concreto sem
armação para atender as necessidades da Secretaria de Transportes e obras
Públicas e Secretaria de Urbanismo do Município de Maria Helena, tendo em vista o
resultado do Processo/edital de licitação n° 023/2019, modalidade Pregão Presencial
nº. 016/2019, realizada no dia 29 de março de 2019, devidamente homologada.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: A contratada deverá fornecer
parcelado no prazo máximo de 10 (dez dias, o item nº 02, solicitado através de
autorização de fornecimento emitida(s) pela(s) Secretaria de Transportes e Obras
Públicas.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de
12 (doze) meses, a partir 04 de abril 2019 e termino no dia 04 de abril de 2020,
encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento objeto da presente
contratação, o valor de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais).
Maria Helena - PR, 04 de abril de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 031/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENA
CONTRATADA: ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA - EPP, firmam o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, mediante as
Cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa para fornecimento parcelado de tubos de concreto sem
armação para atender as necessidades da Secretaria de Transportes e obras
Públicas e Secretaria de Urbanismo do Município de Maria Helena, tendo em vista o
resultado do Processo/edital de licitação n° 023/2019, modalidade Pregão Presencial
nº. 016/2019, realizada no dia 29 de março de 2019, devidamente homologada.
CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: A contratada deverá fornecer parcelado
no prazo máximo de 10 (dez dias, os itens nº 01 e 03 solicitados através de autorização de
fornecimento emitida(s) pela(s) Secretaria de Transportes e Obras Públicas.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de
12 (doze) meses, a partir 04 de abril 2019 e termino no dia 04 de abril de 2020,
encerrando – se também com a aquisição total dos itens licitados;
CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento objeto da presente
contratação, o valor de R$ 59.300,00 (cinquenta e nove mil e trezentos reais).
Maria Helena - PR, 04 de abril de 2019.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
O prefeito Municipal de Maria Helena – PR, no uso de suas atribuições legais,
atendendo o disposto no artigo 38, inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, ambos da Lei nº
8.666/93, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio resolve:
ADJUDICA o resultado do processo Licitatório/Edital nº 023/2019, modalidade Pregão
Presencial nº 016/2019, objeto contratação de empresa para fornecimento parcelado
de tubos de concreto sem armação para atender as necessidades da Secretaria de
Transportes e obras Públicas e Secretaria de Urbanismo do Município de Maria Helena,
de acordo com as especificações e quantitativos constantes no anexo I.
HOMOLOGANDO vencedora nos item 01 e 03 a proposta apresentada pela empresa
ALUGALILA USINA DE ASFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP.
HOMOLOGANDO vencedora no item 02 a proposta apresentada pela empresa
NORTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – EPP.
Maria Helena - PR, 04 de abril de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de mariluz

Estado do Parana
PORTARIA 43 DE 04 DE ABRIL DE 2019
Constitui Comissão Permanente de Licitação no âmbito do Município de Mariluz e
dá outras providências
Nilson Cardoso de Souza, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art.1º. Designar os servidores Osmar Berton como presidente, Gleicely Feitosa de Lima de
Souza, Karina Costa Pensin, como membros, para constituírem a Comissão Permanente
de Licitação, incumbida de análise dos documentos de habilitação e julgamento de
propostas referente aos procedimentos licitatórios promovidos pelo município.
Art 2º. Autorizar o Presidente da Comissão a expedir os editais de convites, tomadas
de preços e demais editais, nos termos da legislação vigente.
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Mariluz, em 04 de abril de 2019.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito

Prefeitura Municipal de nova olimpia

Estado do Parana
DECRETO N.º 025/2019
SÚMULA: Homologa resultado de licitação pública e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por lei e em pleno exercício de suas funções,
DECRETA:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o resultado da Licitação Pública sob a modalidade de
Pregão Presencial N. 008/2019, apresentado pelo Pregoeiro nomeado pelo Decreto
n.º 001/2019, a favor das empresas: J. C. QUINHONE ATACADISTA EPP, LOTE 01:
itens 6, 7, 8 e 9 com valor final de R$: 4.247,00 (quatro mil duzentos e quarenta e sete
reais); MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, LOTE 01: item 73 com valor
final de R$ 5.970,00 (cinco mil, novecentos e setenta reais); FELIPE RUIZ LOPES,
LOTE 01: itens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 68, com valor final de R$ 17.482,50 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta
e dois reais e cinqüenta centavos); e MÓVEIS INDUSTRIAL CAMILI EIRELI – EPP,
LOTE 01: itens 67, 74, 75 e 76, com valor final de R$. 4.365,90 (quatro mil, trezentos
e sessenta e cinco reais e noventa centavos
§ 1º - Ficam declarados desertos os itens 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 30 – 31 – 32 - 33
– 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 - 49 – 50
– 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 72
– 77 - 78 e 79, do lote 01 do Pregão Presencial N.º 008/2019
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 03 de abril de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de nova olimpia
Estado do Parana

PORTARIA Nº 134/2019.
SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de funcionário aprovado em Concurso Público
para cumprimento de estágio probatório, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear TELMA MARA LOLI, portadora do RG: 6.392.549-7 SSP/PR e CPF
928.014.399-91, tendo em vista sua aprovação em Concurso Público para o Cargo
de Enfermeiro, C/H 40 horas, devendo a mesma cumprir Estágio Probatório na
respectiva função a partir de 08 de abril de 2019.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, convalidando o ato com a publicação
oficial
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, aos 04 dias do mês de abril
de 2019.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de perobal

Estado do Parana
COMUNICAÇÃO INTERNA
Inexigibilidade n.º005/2019
Perobal, 04 de abril de 2019.
Senhor Prefeito:
Nos termos do processo de Inexigibilidade de licitação nº 005/2019 anexo, solicito
ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida para a Secretaria de
Municipal de Administração, para a contratação direta contração de S. J. SCHULZ &
CIA LTDA – Banda Herança, que tem por objetivo a realização de show artístico em
Praça Pública no dia 27 de abril de 2019, como parte integrante das comemorações
alusivas a festividade do 22º Aniversario do Município de Perobal – Pr.
Sendo só o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para
manifestar nossos protestos de estima e consideração.
AMAURI DE ALMEIDA
Secretário de Administração
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade de Licitação nº005/2019
Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26
da Lei nº 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi
submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável,
RATIFICO a contração direta de contração de S. J. SCHULZ & CIA LTDA – Banda
Herança, que tem por objetivo a realização de show artístico em Praça Pública no dia
27 de abril de 2019, como parte integrante das comemorações alusivas a festividade
do 22º Aniversario do Município de Perobal – Pr., tendo como fundamento o art. 25,
da Lei nº 8.666/93.
Perobal, 04 de abril de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de cafezal do sul

Estado do Parana
EXTRATO DO CONTRATO N.° 19/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2019 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e ARAPONDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.
OBJETO: Aquisição de peças e serviços de bombas e bicos injetores, para atender os veículos das secretarias do Município.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: PREGÃO Nº 06/2019
DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
MATERIAL DE CONSUMO07.001.123611400.2045339030103
85.651,66 155 Educ., Cul e Esp.
MATERIAL DE CONSUMO10.002.267821301.20103390301000
36.948,02 274 Serv. P. e Rodov.
MATERIAL DE CONSUMO10.001.154521300.20093390301000
49.380,07 258 Serv. P. e Rodov.
MATERIAL DE CONSUMO09.001.206061600.20173390301000
44.306,00 241 Agricultura
MATERIAL DE CONSUMO05.001.103011500.2022339030303
33.044,58 82 Saúde
MATERIAL DE CONSUMO02.001.041221100.20023390301000
19.484,87 4 Governo
Total 268.815,20
R$ 148.510,00 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e dez reais)
ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura e ARAPONDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.
Data: 26 de Março de 2019.
EXTRATO DO CONTRATO N.° 20/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2019 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e J. P. F. BOMBAS INJETORAS LTDA. OBJETO:
Aquisição de peças e serviços de bombas e bicos injetores, para atender os veículos das secretarias do Município.FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: PREGÃO Nº 06/2019 DOTAÇÄO
ORÇAMENTÁRIA:
DESCRIÇÃO DA NATUREZADOTAÇÃO COMPLETANATUREZAFR VALOR RED.ORGÃO
MATERIAL DE CONSUMO07.001.123611400.2045339030103
85.651,66 155 Educ., Cul e Esp.
MATERIAL DE CONSUMO10.002.267821301.20103390301000
36.948,02 274 Serv. P. e Rodov.
MATERIAL DE CONSUMO10.001.154521300.20093390301000
49.380,07 258 Serv. P. e Rodov.
MATERIAL DE CONSUMO09.001.206061600.20173390301000
44.306,00 241 Agricultura
MATERIAL DE CONSUMO05.001.103011500.2022339030303
33.044,58 82 Saúde
MATERIAL DE CONSUMO02.001.041221100.20023390301000
19.484,87 4 Governo
Total 268.815,20
R$ 107.370,00 (cento e sete mil trezentos e setenta reais).
ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura e J. P. F. BOMBAS INJETORAS LTDA
Data: 26 de Março de 2019.

Prefeitura Municipal de mariluz

Estado do Parana
PORTARIA 42 DE 04 DE ABRIL DE 2019
Designa a Pregoeira para atuar juntamente com a Equipe de Apoio, em Licitações na
modalidade de Pregão no âmbito do Município e dá outras providencias;
Nilson Cardoso de Souza, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 10520/02,
R E S O L V E:
Art.1º. Fica designada para atuar como Pregoeira em Licitações na Modalidade
Pregão, no âmbito da Administração Pública Municipal direta e indireta a servidora
Gleicely Feitosa de Lima de Souza, matrícula nº 2388, a partir do dia 01 de Abril
de 2019
§1º A equipe de apoio será composta pelos servidores Osmar Berton e Karina Costa
Pensin.
Art 2º. Conceder, gratificação mensal equivalente a 100% (cem por cento) do valor
do seu vencimento, a título de “encargos especiais”, a servidora designada no item
anterior, ocupante do cargo efetivo Assistente Administrativo nível 26
Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Mariluz, em 04 de abril de 2019.
Nilson Cardoso de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ-PR

PREGÃO PRESENCIAL 014/2019
Considerando erro na publicação, fica sem efeito o aviso do Edital do Pregão
Presencial 014/2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado edição 11.525 do dia
04/04/2019.
Mariluz, 04 de abril de 2019.
Karina Costa Pensin - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Avenida Marília, 1920 – Centro
CEP: 87.470-000 – Fone/Fax: (44) 3534-8000
CNPJ: 76.404.136/0001-29 – Mariluz/Paraná
EXTRATO DO CONTRATO nº 026/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ: 16.850.663/0001-35
BASE LEGAL: Pregão Presencial nº 010/2019
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de um veículo tipo “VAN” teto
alto zero Km, ano/modelo 2019/2019 equipado com elevador de acesso a portadores
de necessidades especiais, conforme descrição contida no termo de referência, nos
elementos instrutores do convenio e no edital.
VALOR DO CONTRATO: R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda brasileira
corrente, até 10 (dez) dias úteis, mediante crédito em conta corrente e apresentação
de nota fiscal/fatura.
PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após assinatura do contrato.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, 01 (um) ano, contados a partir de sua assinatura.
Mariluz, 04 de abril de 2019.
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
J.C.B. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ: 16.850.663/0001-35
CONTRATADA
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UMUARAMA, sexta-feira, 5 de abril DE 2019
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Publicações legais
Prefeitura Municipal de icaraima

Estado do Parana
DECRETO Nº 5.027/2019
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 4º § III
da Lei Orçamentária nº 1.579 de 27 de Novembro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2019, inclusão/
alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019 e do Plano Plurianual de 2018
a 2021 e Programação Financeira no limite de R$ 2.925,37 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais e trinta e
sete centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2018, sem comprometimento
financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem
classificatória:
08SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESPORTE
08.01DIVISAO DE EDUCAÇÃO
12.306.0013.2.037MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.32.00.00458MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO3,38
FONTE110 MERENDA ESCOLAR PNAC-EXERC. CORRENTE3,38
08SECRETARIA EDUCAÇÃO E ESPORTE
08.01DIVISAO DE EDUCAÇÃO
12.306.0013.2.037MANUT. DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.32.00.00459MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO115,40
FONTE130 MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - F 130115,40
07SECRETARIA DE SAÚDE
07.01FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.0009.2.141MANUT. DA DIV. DE SAÚDE - ATENCAO PRIMARIA SAÚDE
4.4.90.52.00.00392EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.806,59
FONTE304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente2.806,59
Art. 2º Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizarse-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2018, sem
comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a
seguinte fonte de recurso:
FonteDescriçãoValor
110MERENDA ESCOLAR PNAC-EXERC. CORRENTE3,38
130MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - F 130115,40
304Receitas de alienação de Ativos da Saúde - Exercício Corrente2.806,59
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 04 dias do mês de Abril de 2019.
Marcos Alex de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de icaraima

Estado do Parana
REPUBLICADO
DECRETO Nº 5.025/2019
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1.579 de 27 de Novembro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro
de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano
Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 105.200,00 (Cento e cinco mil e duzentos reais), mediante a seguinte
ordem classificatória:
02GOVERNO MUNICIPAL
02.01GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0002.2.002MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.40.00.0030SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMPUTAÇÃO200,00
FONTE000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES200,00
08SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE
08.01DIVISAO DE EDUCACAO
12.361.0013.2.035MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00498OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA20.000,00
12.365.0015.2.048MANUT. DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL
3.3.90.30.00.00595MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
3.3.90.39.00.00600OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA20.000,00
FONTE104 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00
08SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE
08.01DIVISAO DE EDUCACAO
12.365.0015.2.047MANUT. DO PRE-ESCOLA
3.3.90.30.00.00570MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
3.3.90.39.00.00573OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA10.000,00
FONTE103 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO CORRENTE15.000,00
09SECRET. AGRICULTURA
09.01GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.606.0019.2.058APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
3.3.90.39.00.00684OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA30.000,00
FONTE000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES30.000,00
06SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO
06.01DIVISAO DE OBRAS
15.451.0005.2.013MANUT. DA DIVISAO DE OBRAS
3.3.90.36.00.00175OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA10.000,00
FONTE000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES10.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
02GOVERNO MUNICIPAL
02.01GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
041220002.2.002MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39.00.0029OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA200,00
FONTE000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES200,00
08SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE
08.01DIVISAO DE EDUCACAO
12.361.0013.2.035MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00485MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
FONTE104 - 25% SOBRE DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 50.000,00
08SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE
08.01DIVISAO DE EDUCACAO
12.361.0013.2.035MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00489MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.15.000,00
FONTE103 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - EXERCÍCIO CORRENTE15.000,00
03SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.01DIVISÃO DE RECURSOS URBANOS
04.128.0003.2.007MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS URBANOS
3.3.90.91.00.0084SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
FONTE000 – RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES40.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 03 dias do mês de Abril de 2019.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

Prefeitura Municipal de perobal

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 126/2019
Concede licença a Servidora.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença a servidora pública municipal ALICIANE CASSIANO GATO FIAUX, portadora da Cédula
de Identidade Nº. 7.037.052-2 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento Efetivo de Educador Infantil, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para acompanhar seu filho menor em tratamento de saúde, sem prejuízo
de seus vencimentos, no período de 01/04/2019 a 05/04/2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 04 de abril de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de perobal

Estado do Parana
DECRETO Nº032/2019
Abre Crédito Adicional Suplementar e Especial, dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, considerando o
disposto na Lei Municipal Lei Municipal 968, Art. 4º, IV, de 03 de outubro de 2018, publicada em 04 de outubro 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar e Especial, no valor de R$ 46,03
(quarenta e seis reais e três centavos) de acordo com a seguinte classificação.
05.00Secretaria de Obras, Agric e Serv. Públicos
05.05 Divisão de Serviços Urbanos e Posturas
1545215502.042 Aquisição de Equipamentos Urbanismo
894/3.3.90.93.02.00RESTITUIÇÕES21,85
Fonte805
06.00Secretaria de Educação e Cultura
06.02Divisão de Ensino
1236114502.023Aquisição de Equipamentos Ativ. Educação
896/3.3.90.93.02.00RESTITUIÇÕES24,18
Fonte141
TOTAL...........................................................................46,03
Art. 2º. Como recurso para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior, fica o Executivo Municipal autorizado
a utilizar o provável excesso de arrecadação na Fonte de recursos:
805 – Caminhão Coletor Reciclável...............................................R$ 21,85;
141 – Veiculo Educação...................................................................R$ 24,18.
conforme o contido no Art. 43º da Lei 4.320/64
TOTAL...............................................................................................R$ 46,03
Art. 3º. Fica alterado o cronograma de desembolso mensal/programação financeira mensal.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor nesta data e
revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANA, aos 04 de abril de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de perobal

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n°29/2019.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: APOTEOSE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Objeto: contração de APOTEOSE PRODUÇÕES ARTISITICAS - Banda Apoteose, que tem por objetivo a realização
de show artístico em Praça Pública no dia 28 de abril de 2019, como parte integrante das comemorações alusivas a
festividade do 22º Aniversario do Município de Perobal – Pr.
Valor Total: R$ 12.000,00.
Vigência: 04/04/19 a 02/07/19.
Fundamentação: Inexigibilidade nº4/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº5
Ref: CONTRATO Nº41/2018.
Contratante: Município de Perobal
Contratado: CONSTRUTORA CAMOZZATO QUEIROZ LTDA - EPP.
Cláusula Primeira: Fica alterado o prazo de execução disposto na Clausula Sexta do presente contrato, com termino
previsto para dia 21/04/2019.
Cláusula Segunda: Fica alterado o prazo de vigência disposto na Clausula Sétima do presente contrato, com termino
previsto para dia 20/06/2019.
Cláusula Terceira: Ratificam-se as demais clausulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que
não colidirem com as constantes do presente aditamento.
Data: 29/03/2019.

municipio de pérola

Estado do Parana
PORTARIA nº 213, de 29 de março de 2019.
Dispõe sobre a composição da comissão de responsáveis pelo envio de informações nos módulos do sistema SIAM AM.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1º Designar como responsável pelo envio de informações no Módulo Tributário do Sistema SIM-AM (Sistema de
Informação Municipal) o Servidor Carlos Roberto Domingos dos Santos.
Artigo 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2019.
Pérola, 29 de março de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito
Republicado por incorreção

municipio de pérola

Estado do Parana
DECRETO Nº 067/2019
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
Presencial nº 13/2019, dando outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas
ao Pregão Presencial nº 13/2019, que tem por objeto o Registro de Preços e contratação de empresas para o
fornecimento de materiais de construção, acessórios hidráulicos e elétricos a serem utilizados pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declarada
vencedora a empresa abaixo especificada, nos termos da ata anexada no referido processo:
FORNECEDORVALOR TOTAL R$
SANTOS & PEREIRA DE ALMEIDA LTDA39.154,35
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54
e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Art. 3º. Ficam declarados fracassados os itens 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 36, 38, 44, 51, 52,
53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 68, 76, 87, 94, 95, 96 e 97, do lote 1, por não ter recebido nenhuma proposta valida dos
proponentes.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 04 de abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

municipio de pérola

municipio de pérola

municipio de pérola

Estado do Parana
PORTARIA Nº 215/2019
Nomeia a Senhora LEONICE RIBEIRO DA FONSECA para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem
de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora LEONICE RIBEIRO DA FONSECA, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 3.138.5504-SESP/PR, inscrita no CPF nº 361.855.749-34, para exercer o cargo de Agente Administrativo, em caráter efetivo,
para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

leis@ilustrado.com.br
municipio de pérola

Estado do Parana
PORTARIA Nº 216/2019
Nomeia o Senhor TIAGO DA SILVA CANGUÇU para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor TIAGO DA SILVA CANGUÇU, portador da Cédula de Identidade sob o nº 10.278.063-9SESP/PR, inscrito no CPF nº 084.577.619-35, para exercer o cargo de Agente Administrativo, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

Estado do Parana
PORTARIA Nº 229/2019
Nomeia a Senhora LAUDICÉIA BARBOZA DE LIRA DA SILVA para cargo de provimento efetivo e inicia marco de
contagem de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora LAUDICÉIA BARBOZA DE LIRA DA SILVA, portadora da Cédula de identidade sob o nº
33.011.344-6-SESP/SP, inscrita no CPF nº 259.168.798-65, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, em
caráter efetivo, para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 217/2019
Nomeia a Senhora THAÍS GABRIELE CHAGAS para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora THAÍS GABRIELE CHAGAS, portadora da Cédula de identidade sob o nº 12.310.924-4SESP/PR, inscrita no CPF nº 082.347.869-62, para exercer o cargo de Agente Administrativo, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 230/2019
Nomeia a Senhora ANELITA DE SOUZA FERREIRA ALBINO para cargo de provimento efetivo e inicia marco de
contagem de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora ANELITA DE SOUZA FERREIRA ALBINO, portadora da Cédula de identidade sob o nº
7.049.085-4-SESP/PR, inscrita no CPF nº 025.230.299-01, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, em
caráter efetivo, para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 218/2019
Nomeia o Senhor LUCIANO WILIAN LAZARIN para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor LUCIANO WILIAN LAZARIN, portador da Cédula de identidade sob o nº 9.367.596-7-SESP/
PR, inscrito no CPF nº 066.932.049-88, para exercer o cargo de Agente Administrativo, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 231/2019
Nomeia a Senhora JOVINHA GARCIA ALVES para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de estágio
probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora JOVINHA GARCIA ALVES, portadora da Cédula de identidade sob o nº 7.875.921-6-SESP/
PR, inscrita no CPF nº 038.973.759-31, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 219/2019
Nomeia o Senhor THALLES FRANCES PICCININ para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor THALLES FRANCES PICCININ, portador da Cédula de identidade sob o nº 9.833.975-2SESP/PR, inscrito no CPF nº 070.952.919-85, para exercer o cargo de Agente Administrativo, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 232/2019
Nomeia o Senhor JOEL JUNIOR FERREIRA MALHEIRO para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem
de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor JOEL JUNIOR FERREIRA MALHEIRO, portador da Cédula de identidade sob o nº
9.952.909-1-SESP/PR, inscrito no CPF nº 065.773.089-00, para exercer o cargo de Motorista, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 220/2019
Nomeia o Senhor REGINALDO GIROTO DO COUTO para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor REGINALDO GIROTO DO COUTO, portador da Cédula de identidade sob o nº 4.511.075-3SESP/PR, inscrito no CPF nº 794.474.659-00, para exercer o cargo de Agente Administrativo, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 233/2019
Nomeia o Senhor AGNALDO DORNA CRESPO para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor AGNALDO DORNA CRESPO, portador da Cédula de identidade sob o nº 6.989.835-1-SESP/
PR, inscrito no CPF nº 022.466.589-85, para exercer o cargo de Motorista, em caráter efetivo, para cumprimento do
estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 221/2019
Nomeia o Senhor WILLIAN TOMAZETTI FERREIRA para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor WILLIAN TOMAZETTI FERREIRA, portador da Cédula de identidade sob o nº 10.418.789-7SESP/PR, inscrito no CPF nº 053.174.139-74, para exercer o cargo de Agente Administrativo, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 234/2019
Nomeia o Senhor JOSIMAR CLAUDIR FERMINO para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor JOSIMAR CLAUDIR FERMINO, portador da Cédula de identidade sob o nº 9.477.006-8SESP/PR, inscrito no CPF nº 059.034.399-85, para exercer o cargo de Motorista, em caráter efetivo, para cumprimento
do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 222/2019
Nomeia o Senhor JONATHAN DOS SANTOS MANTOVANI para cargo de provimento efetivo e inicia marco de
contagem de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor JONATHAN DOS SANTOS MANTOVANI, portador da Cédula de identidade sob o nº
55.096.166-5, SESP/SP, inscrito no CPF nº 436.779.928-00, para exercer o cargo de Agente de Combate às
Endemias, em caráter efetivo, para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 235/2019
Nomeia o Senhor RODRIGO FERNANDO GOMES para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor RODRIGO FERNANDO GOMES, portador da Cédula de identidade sob o nº 8.040.850-1SESP/PR, inscrito no CPF nº 028.080.989-10, para exercer o cargo de Motorista, em caráter efetivo, para cumprimento
do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 223/2019
Nomeia a Senhora ALISIANE REGINA SPINA para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de estágio
probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora ALISIANE REGINA SPINA, portadora da Cédula de identidade sob o nº 10.726.277-6SESP/PR, inscrita no CPF nº 083.105.639-81, para exercer o cargo de Agente de Combate às Endemias, em caráter
efetivo, para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 236/2019
Nomeia o Senhor FERNANDO VELASCO JORGE para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor FERNANDO VELASCO JORGE, portador da Cédula de identidade sob o nº 9.556.584-0SESP/PR, inscrito no CPF nº 050.045.249-04, para exercer o cargo de Motorista, em caráter efetivo, para cumprimento
do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 224/2019
Nomeia a Senhora MARCIA DYMKOWSKI para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de estágio
probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora MARCIA DYMKOWSKI, portadora da Cédula de identidade sob o nº 8.434.541-5-SESP/PR,
inscrita no CPF nº 040.900.909-11, para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 237/2019
Nomeia a Senhora AMÉRIS DE OLIVEIRA para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de estágio
probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora AMÉRIS DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de identidade sob o nº 4.415.119-7-SESP/
PR, inscrita no CPF nº 000.307.979-18, para exercer o cargo de Enfermeiro, em caráter efetivo, para cumprimento do
estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 225/2019
Nomeia a Senhora ROSILEIDE DAVID MARQUES para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora ROSILEIDE DAVID MARQUES, portadora da Cédula de identidade sob o nº 29.602.571-9SESP/SP, inscrita no CPF nº 301.335.618-95, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, em caráter efetivo,
para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 238/2019
Nomeia a Senhora YONARA BARIÃO THÉ DA SILVA para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora YONARA BARIÃO THÉ DA SILVA, portadora da Cédula de identidade sob o nº 9.927.0799-SESP/PR, inscrita no CPF nº 057.056.219-81, para exercer o cargo de Enfermeiro, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 226/2019
Nomeia a Senhora TANIA DE CASSIA SERRACINO ZARDI para cargo de provimento efetivo e inicia marco de
contagem de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora TANIA DE CASSIA SERRACINO ZARDI, portadora da Cédula de identidade sob o nº
33.705.670-5-SESP/SP, inscrita no CPF nº 031.522.999-31, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, em
caráter efetivo, para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 239/2019
Nomeia a Senhora VIVIANE DO NASCIMENTO GONÇALVES MAROSTICA para cargo de provimento efetivo e inicia
marco de contagem de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora VIVIANE DO NASCIMENTO GONÇALVES MAROSTICA, portadora da Cédula de identidade
sob o nº 10.726.115-0-SESP/PR, inscrita no CPF nº 074.370.149-63, para exercer o cargo de Farmacêutico, em
caráter efetivo, para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 227/2019
Nomeia a Senhora TATIANE GRIGOLETTO VETORATO para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem
de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora TATIANE GRIGOLETTO VETORATO, portadora da Cédula de identidade sob o nº
9.734.645-3-SESP/PR, inscrita no CPF nº 060.044.139-33, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, em
caráter efetivo, para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 240/2019
Nomeia a Senhora LUANA BICUDO SILVA para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de estágio
probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora LUANA BICUDO SILVA, portadora da Cédula de identidade sob o nº 13.480.968-0SESP/PR, inscrita no CPF nº 096.391.169-47, para exercer o cargo de Professor 20 horas, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 228/2019
Nomeia a Senhora NAJARA STEFANI OLIVEIRA SANTOS para cargo de provimento efetivo e inicia marco de
contagem de estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora NAJARA STEFANI OLIVEIRA SANTOS, portadora da Cédula de identidade sob o nº
9.876.019-9-SESP/PR, inscrita no CPF nº 083.293.249-31, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, em
caráter efetivo, para cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PORTARIA Nº 241/2019
Nomeia a Senhora TUANE SAMARA FARIAS ALVES para cargo de provimento efetivo e inicia marco de contagem de
estágio probatório e dá outras providências.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido na Lei Complementar Municipal nº 002, de 02 de Abril de 2010;
CONSIDERANDO aprovação no Concurso Público nº 001/2018, homologado pelo Edital nº 010/2018, em 27 de
Novembro de 2018 e sua ordem classificatória;
CONSIDERANDO cumpridas as etapas de apresentação de documentos e perícia médica.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Senhora TUANE SAMARA FARIAS ALVES, portadora da Cédula de identidade sob o nº 9.470.2135-SESP/PR, inscrita no CPF nº 058.164.779-35, para exercer o cargo de Psicólogo, em caráter efetivo, para
cumprimento do estágio probatório, a partir de 05 de Abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.
Pérola - Paraná, 04 de Abril de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
DECRETO Nº 064/2019
Ratifica Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
Art. 1º. Fica ratificado, nos termos das razões constantes no procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,
os atos praticados que autorizou a contratação de empresa para apresentação de um show a ser realizado pelo
Artista, representado diretamente pela contratada, os Srs. ELIAS ANTONIO DE PAULA e GERALDO APARECIDO DE
PAULA, em artes “DI PAULLO & PAULINO”, e todos os componentes da equipe de operação técnica, a ser realizado
no dia 12 de setembro de 2019, em comemoração às festividades do 51º Aniversário do Município de Pérola, Estado
do Paraná, em favor da empresa abaixo.
EMPRESAVALOR TOTAL R$
DE PAULA PRODUÇÕES LTDA90.000,00
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pérola/PR, 29 de março de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito.
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Umuarama Ilustrado

Estado do Parana
PORTARIA N°. 124/2019 de 27 de março de 2019
CONCEDE AUXILIO DOENÇA e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1° - CONCEDER Benefício de Auxílio Doença em consonância com a Lei Municipal nº. 1005/2005, em favor
da Servidora Publica Sra. GLEDINA CRISTIANE PINHEIRO RIBEIRO, portadora do RG n°. 10.726.172-9 SSP/
PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, constante do quadro próprio desta
municipalidade, pelo qual, encontra-se lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de
Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 01 – Gabinete do Secretário;
Atividade: 2.012 – Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; tendo em
vista Atestado Médico comprovando a necessidade de afastamento da Servidora para tratamento de saúde por um
período de 30 (trinta) dias, contados a partir de 26/03/2019, sendo que os primeiros 15 (quinze) dias seus vencimentos
serão custeados pelo Município de São Jorge do Patrocínio, ficando a partir do dia 10 de abril de 2019 a cargo do
Fundo de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV, conforme Atestado Médico, devendo
na data de 25 de abril de 2019, apresentar-se no local de trabalho, a fim de retomar as atividades laborais normais do
seu cargo, ou apresentar documento equivalente para a continuidade de seu afastamento.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 131, de 29 de março de 2019.
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art.
95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da Servidora Pública
Sra. MARCIA REGINA BORRI PISCINATO, brasileira, portadora do RG n°. 4.810.810-5 SSP/PR, ocupante do Cargo
de Provimento Efetivo de Técnico Administrativo, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 04- Secretaria
Municipal de Fazenda; Unidade Orçamentária: 04 – Departamento de Tesouraria; Atividade: 2.054 – Manutenção
e Atividade do Departamento de Tesouraria; correspondente a 10 (dez) dias regulamentares, inerentes ao período
aquisitivo de 16/09/2014-2015, a serem concedidas no interstício temporal de 18/03/2019 a 27/03/2019, com o
pagamento integral do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias, executado anteriormente na competência de
fevereiro de 2017.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 134/2019, de 04 de abril de 2019.
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art.
95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr.
LEANDRO FERRARI DUTRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. 9.753.975-8 SSP/PR, ocupante do Cargo
de Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, Padrão GAM, Classe I, Lotado na seguinte Funcional Programática:
Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 01 –
Gabinete do Secretário; Atividade: 2.012 - Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria
e Comércio; correspondente a 10 (dez) dias regulamentares de férias, inerentes ao período aquisitivo de 04/05/2017
a 03/05/2018, e que serão concedidas durante o período de 02/04/2019 a 11/04/2019, não havendo direito ao
pagamento do Abono Constitucional a título de 1/3 de férias, visto que já o recebeu em período aquisitivo anterior na
competência de maio de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
PORTARIA N°. 125/2019 de 28 de março de 2019
PRORROGA CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1° - PRORROGAR A CONCESSÃO de Benefício de Auxílio Doença em consonância com a Lei Municipal nº.
1005/2005, em favor da Servidora Publica Sra. GRACINA DE ALMEIDA MORAES, brasileira, portadora do RG
nº. 8.970.801-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Infantil 40 horas,
Classe C5, Padrão GM, constante do quadro próprio desta municipalidade, pelo qual, encontra-se lotada na seguinte
Funcional Programática: Órgão: 05 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes; Unidade Orçamentária: 03 –
FUNDEB – F M D E B V P E; Atividade: 2.074 – Manutenção e Encargos das Escolas Municipais – FUNDEB 60%,
tendo em vista Atestado Médico comprovando a necessidade da continuidade do afastamento da Servidora para
tratamento de saúde por um período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 22/03/2019, sendo que seus
vencimentos continuarão sendo custeados pelo Fundo de Previdência de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV,
conforme Atestado Médico, devendo na data de 18 de setembro de 2019, apresentar-se no local de trabalho, a fim
de retomar as atividades laborais normais do seu cargo, ou apresentar documento específico contrariando o retorno
ao trabalho.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
NOTIFICAÇÃO
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.
DATA DO
GRUPO DE RECURSOS
RECEBIMENTO
29.03.2019
FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.EDUC.-Transporte Escolar-Federal
TOTAL

VALOR EM R$
4.091,70
4.091,70

Perobal, 29 de Março de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
NOTIFICAÇÃO
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.
DATA DO
GRUPO DE RECURSOS
VALOR EM R$
RECEBIMENTO
14.137,77
FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV.EDUC.-Transporte Escolar-ESTADUAL
01.04.2019
TOTAL

14.137,77
Perobal, 01 de Abril de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

b7

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Estado do Parana
LEI Nº 2.047, DE 04 DE ABRIL DE 2019.
(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)
Dispõe sobre inclusão e alteração de ações no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; inclui e altera metas no Anexo
de Metas da LDO 2019 Lei nº 1.980/2018; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional especial no Orçamento do
Executivo.
A Câmara Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação do Orçamento vigente:
07.004.26.452.0045.1.100 - Recuperação de Trafegabilidade de Estradas Rurais
Fonte: 801 - Convênio SEAB 282-2018 - Recuperação Vias Rurais
Art. 2o Passa a vigorar com o seguinte valor a ação do PPA 2018-2021 para exercício de 2019:
07.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal
07.004.26.000.0000.0.000 - Transporte
07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.782.0043.2.015 - Man. e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros R$: 1.289.557,25
Art. 3o Passa a vigorar com o seguinte valor a meta constante no Anexo de Metas da LDO 2019:
07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.782.0043.2.015 - Man. e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros R$: 1.289.557,25
Art. 4 o Inclui a seguinte ação no PPA 2018-2021 para o exercício de 2019:
07.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal
07.004.26.000.0000.0.000 - Transporte
07.004.26.452.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.452.0045.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.452.0045.1.100 - Rec. de Trafegabilidade de Estradas Rurais
R$: 368.959,96
Art.5 o Inclui a seguinte meta no Anexo de Metas da LDO 2019:
07.004.26.452.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.452.0045.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.452.0045.1.100 - Rec. de Trafegabilidade de Estradas Rurais
R$: 368.959,96
Art. 6 o Fica autorizada à abertura de crédito adicional especial no Orçamento do corrente exercício o valor de R$:
388.378,91 (trezentos oitenta oito mil e trezentos setenta oito reais e noventa um centavos), destinado a ocorrer com
despesa classificada no projeto e no elemento a seguir discriminados:
07.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal
07.004.26.000.0000.0.000 - Transporte
07.004.26.452.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.452.0045.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.452.0045.1.100 - Recuperação de Trafegabilidade de Estradas Rurais
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
R$: 368.959,96
Fonte: 801 - Convênio SEAB 282-2018 - Recuperação Vias Rurais
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
R$: 19.418,95
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres
TOTAL R$: 388.378,91
Art. 7o Para cobertura do crédito aberto no artigo 6º, será utilizado como recurso o cancelamento da seguinte dotação
orçamentária e o excesso de arrecadação de fonte vinculada:
I - Cancelamento de dotação orçamentária:
07.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal
07.004.26.000.0000.0.000 - Transporte
07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.782.0043.2.015 - Manutenção e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros
3.3.90.37.00.00 (144) Locação de Mão de Obra
R$: 19.418,95
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres
II - Excesso de arrecadação de fonte vinculada:
Fonte: 801 - Convênio SEAB 282-2018 - Recuperação Vias Rurais
R$: 368.959,96
TOTAL R$: 388.378,91
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 04 de Abril de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

Estado do Paraná

NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 133/2019, de 04 de abril de 2019.
CONCEDE Férias e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art.
95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público
Sr. IVANDO BATISTA DOS SANTOS, brasileiro, Portador do RG n°. 4.412.976-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Servente Administrativo, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de
Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade Orçamentária: 01 – Gabinete do Secretário; Atividade:
2.012 - Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; correspondente a 20
(vinte) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 01/05/2018 à 30/04/2019, a serem concedidas no
período de 11/04/2019 à 30/04/2019, não havendo direito ao pagamento do Abono Constitucional a título de 1/3 de
férias visto que já o recebeu em período aquisitivo anterior na competência de fevereiro de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.
DATA DO
GRUPO DE RECURSOS
RECEBIMENTO
03.04.2019
FNDE-MERENDA ESCOLAR
TOTAL

10.027,00

Perobal, 03 de Abril de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Estado do Paraná

NOTIFICAÇÃO
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.
DATA DO
RECEBIMENTO
02.04.2019
FMS- CUSTEIO SUS
03.04.2019
FMS- CUSTEIO SUS
04.04.2019
FMS- CUSTEIO SUS
TOTAL

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Dispensa por Limite Nº 27/2019
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 45/2019, dando outras
providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 30/2019
de 21 de janeiro de 2019, sobre o Processo de Licitação nº 27/2019, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFIÇÃO
DE CABEÇOTES DE UM TRATOR – MASSEY FERGUSON 275/2002 PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DA
PREFEITURA DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR..
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o
constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
REMOBRAS RETIFICA DE MOTORES LTDA -ME
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste
Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04/04/19
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2019
Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita
no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol,
164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.64991, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de
São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, Brasil e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA a empresa: V. G.
MANTOVANI - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM - ME, inscrita no CNPJ nº 27.329.455/0001-01, com sede à RUA
FLORESVAL PAGANINI NOGUEIRA, nº , CENTRO - 87545-000 na cidade de ESPERANÇA NOVA, Estado do PR,
Brasil, neste ato representado pelo Sr., VALDIR GERALDINO MANTOVANI, portador(a) do RG. nº 49895917 SSP/
PR , e do CPF/MF Nº 825.896.159-49, residente e domiciliado à Rua Floresval Paganini Nogueira nº 1590, CEP87.545-00, Esperança Nova, Paraná, Brasil, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos
Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação
Modalidade de Dispensa por Limite nº 26/2019, Processo n° 43, data da homologação da licitação 03/04/19, mediante
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Do Objeto
Constitui como objeto do presente a contratação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR.
Fundamentação Legal
O presente Contrato é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o amparo da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e fundamentado na Licitação modalidade de Dispensa por Limite nº 26/2019.
Da Vigência
O presente Contrato terá vigência de 05 (cinco) meses tendo início em 05/04/2019 e término previsto para 05/09/2019,
podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais.
Do Valor Contratual e Forma de Pagamento
O valor do presente contrato constitui na importância global de R$-17.220,00-(dezessete mil duzentos e vinte reais),
efetuados em até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços.
Do Foro Competente
Fica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais
desavenças no cumprimento do presente Contrato.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04 de abril de 2019.

Prefeitura Municipal de tapejara

Estado do Parana
ERRATA PARA CORREÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 037/2019
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, faz
saber que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 009/2019, visando à Aquisição de
fraldas pediátricas e geriátricas para distribuição gratuita a crianças e idosos acamados, portadores de deficiência
que necessitam de cuidados especiais e sem condições de adquirir, que se encontra em acompanhamento pela
Secretaria de Saúde, do Município de Tapejara - Pr, com os quantitativos e requisitos mínimos exigidos no Termo de
Referência. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 11 de abril, às 09h00min, e será regido consoante a Lei Federal
nº. 10.520/02, o Decreto Municipal nº. 001/06, Lei Complementar 123/06 e alterações, e com aplicação subsidiária da
Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual nº. 15.608/07, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores
informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras.
Tapejara/PR, 04 de abril de 2019. DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade Nº 5/2019
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 44/2019, dando outras
providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 30/2019 de 21
de janeiro de 2019, sobre o Processo de Licitação nº 5/2019, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE MECANICA
AUTORIZADA PARA REALIZAR REVISÃO/MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS MERCEDES BENZ, INCLUINDO PEÇAS
E MÃO DE OBRA.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada, tudo conforme o constante no
Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
UMUARAMA DIESEL S/A
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste
Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04/04/2019
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

Estado do Parana

Prefeitura Municipal de tapejara

LEI COMPLEMENTAR Nº 082/2019 DE 04 DE ABRIL DE 2019.
Inclui dispositivos na Lei Complementar 072/2017 (Lei do ISS )
O PREFEITO MUNICIPAL, Faço saber que Câmara Municipal de Tapejara aprovou, e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica acrescentados os parágrafos 3º e 4º ao Art. 7º da Lei Complementar Municipal
072/2017, de 06 de novembro de 2.017, que passam a vigorar com a seguinte redação;
(....)
§ 3º - Na hipótese do § 2º do Art. 7º da Lei Complementar 072 os prestadores de serviços, quando
aplicarem materiais que se incorporarem à obra permanentemente, poderão deduzi-los da base
de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, desde que devidamente comprovada
através de notas fiscais com a descrição dos materiais empregados cujos valores deverão ser
compatíveis com os preços de mercado, a data de emissão de se referir ao mesmo período da
execução da obra e com a indicação do endereço da execução da obra.
§ 4º - Para fins de dedução descrita no parágrafo anterior, desta Lei, estará limitada em 60%
(sessenta por cento) do valor total da nota fiscal de serviço.
Art. 2º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, aos 04 (quatro) de Abril de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

GRUPO DE RECURSOS

VALOR EM R$
2.230,72
22.579,56
47.986,81
72.797,09

Perobal, 04 de Abril de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº 9/2019
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 35/2019, dando outras
providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 029/2019 de
21 de Janeiro de 2019, sobre o Processo de Licitação nº 9/2019, que tem por objeto: AQUISIÇÃO UMA AMBULÂNCIA
UTI – MÓVEL 0KM ANO 2018/2019, PROVENIENTES DE RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADO
DO PARANÁ, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA DOS PACIENTES DO
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o
constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
FIPAL DISTRIBUIDORAS DE VEICULOS LTDA
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste
Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04/04/19
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL

Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº 10/2019
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 36/2019, dando outras
providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 029/2019
de 21 de Janeiro de 2019, sobre o Processo de Licitação nº 10/2019, que tem por objeto: AQUISIÇÃO UM VEÍCULO
VAN 14+1 LUGARES, COM ACESSIBILIDADE, ZERO KM, ANO 2019/2019, PROVENIENTES DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO
INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA III, DA DELIBERAÇÃO Nº 114/2018 DO CEAS/PR., PARA ATENDER A
NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o
constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
UMUARAMA DIESEL S/A
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste
Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 04/04/19
JOSÉ CARLOS BARALDI
PREFEITO

VALOR EM R$
10.027,00

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL
Estado do Paraná
NOTIFICAÇÃO
Dando cumprimento às disposições da Lei Federal Nº. 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos
os Partidos Políticos, os sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes recursos Federais e Estaduais.
DATA DO
GRUPO DE RECURSOS
RECEBIMENTO
29.03.2019
FMMA- MEIO AMBIENTE
TOTAL

VALOR EM R$
1.709,18
1.709,18

Perobal, 29 de Março de 2019.

ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

AMAURI DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de tapejara

Estado do Parana
DECRETO Nº. 031, DE 04 DE ABRIL DE 2019
Dispõe sobre a alteração de ação do PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017, altera meta no Anexo de Metas da LDO 2019
Lei nº 1.980/2018, Inclui fonte de recurso e abre crédito adicional suplementar em dotação do orçamento corrente.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei
Orgânica do Município, e tendo em vista o Art. 30, Inciso III da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 1.980/2018 e a Lei
Orçamentária Anual nº. 2.016/2018.
DECRETA
Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguintes dotação no Orçamento vigente:
12.003.082440028.2.054000 - Concessão a Pessoas de Benefícios Eventuais
Fonte: 33784 - Transf Estado - FEA EMERG 2018
Art. 2o Passa a vigorar com o seguinte valor a ação do PPA 2018-2021 para exercício de 2019:
12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social
12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social
12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social
12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária
12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social
12.003.08.244.0028.2.054 - Concessão a Pessoas de Benefícios Eventuais
R$: 438.816,64
Art. 3o Passa a vigora com o seguinte valor a meta constante no Anexo de Metas da LDO 2019:
12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária
12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social
12.003.08.244.0028.2.054 - Concessão a Pessoas de Benefícios Eventuais
R$: 438.816,64
Art. 4o Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento do Executivo para o corrente exercício o valor de até
R$: 43.592,64 (Quarenta três mil e quinhentos noventa dois reais e sessenta quatro centavos), destinado a ocorrer
com despesa classificada na atividade e no elemento a seguir discriminado:
12.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Assistência Social
12.003.00.000.0000.0.000 - Fundo Municipal de Assistência Social
12.003.08.000.0000.0.000 - Assistência Social
12.003.08.244.0000.0.000 - Assistência Comunitária
12.003.08.244.0028.0.000 - Atendimento Social
12.003.08.244.0028.2.054 - Concessão a Pessoas de Benefícios Eventuais
3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
R$: 43.592,64
Fonte: 33784 - Transf Estado - FEA EMERG 2018
Art. 5o Para cobertura do crédito aberto no artigo 4º, será utilizado como recurso o superávit financeiro do exercício
anterior.
I – SUPERÁVIT FINANCEIRO (disponível + realizável – passivo financeiro) do exercício de 2018.
Fonte: 33784 - Transf Estado - FEA EMERG 2018
R$: 43.592,64
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 04 de Abril de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

Prefeitura Municipal de tapejara

Estado do Parana
DECRETO Nº 030, DE 04 DE ABRIL DE 2019.
Dispõe sobre inclusão e alteração de ações no PPA 2018-2021 Lei nº 1.934/2017; inclui e altera metas no Anexo
de Metas da LDO 2019 Lei nº 1.980/2018; inclui fonte de recurso e abre crédito adicional especial no Orçamento do
Executivo.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71 inciso VI, da Lei Orgânica
do Município, e tendo em vista a Lei nº. 2.047 de 04 de Abril de 2019;
DECRETA
Art. 1 o Fica incluída a seguinte fonte de recurso na seguinte dotação do Orçamento vigente:
07.004.26.452.0045.1.100 - Recuperação de Trafegabilidade de Estradas Rurais
Fonte: 801 - Convênio SEAB 282-2018 - Recuperação Vias Rurais
Art. 2o Passa a vigorar com o seguinte valor a ação do PPA 2018-2021 para exercício de 2019:
07.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal
07.004.26.000.0000.0.000 - Transporte
07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.782.0043.2.015 - Man. e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros R$: 1.289.557,25
Art. 3o Passa a vigorar com o seguinte valor a meta constante no Anexo de Metas da LDO 2019:
07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.782.0043.2.015 - Man. e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros R$: 1.289.557,25
Art. 4 o Inclui a seguinte ação no PPA 2018-2021 para o exercício de 2019:
07.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal
07.004.26.000.0000.0.000 - Transporte
07.004.26.452.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.452.0045.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.452.0045.1.100 - Rec. de Trafegabilidade de Estradas Rurais
R$: 368.959,96
Art.5 o Inclui a seguinte meta no Anexo de Metas da LDO 2019:
07.004.26.452.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.452.0045.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.452.0045.1.100 - Rec. de Trafegabilidade de Estradas Rurais
R$: 368.959,96
Art. 6 o Fica aberto o crédito adicional especial no Orçamento do corrente exercício o valor de R$: 388.378,91
(trezentos oitenta oito mil e trezentos setenta oito reais e noventa um centavos), destinado a ocorrer com despesa
classificada no projeto e no elemento a seguir discriminados:
07.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal
07.004.26.000.0000.0.000 - Transporte
07.004.26.452.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.452.0045.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.452.0045.1.100 - Recuperação de Trafegabilidade de Estradas Rurais
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
R$: 368.959,96
Fonte: 801 - Convênio SEAB 282-2018 - Recuperação Vias Rurais
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
R$: 19.418,95
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres
TOTAL R$: 388.378,91
Art. 7o Para cobertura do crédito aberto no artigo 6º, será utilizado como recurso o cancelamento da seguinte dotação
orçamentária e o excesso de arrecadação de fonte vinculada:
I - Cancelamento de dotação orçamentária:
07.000.00.000.0000.0.000 - Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
07.004.00.000.0000.0.000 - Divisão do Rodoviário Municipal
07.004.26.000.0000.0.000 - Transporte
07.004.26.782.0000.0.000 - Transporte Rodoviário
07.004.26.782.0043.0.000 - Cidade Organizada
07.004.26.782.0043.2.015 - Manutenção e Encargos de Estradas Pontes e Bueiros
3.3.90.37.00.00 (144) Locação de Mão de Obra
R$: 19.418,95
Fonte: 000 - Recursos Ordinários Livres
II - Excesso de arrecadação de fonte vinculada:
Fonte: 801 - Convênio SEAB 282-2018 - Recuperação Vias Rurais
R$: 368.959,96
TOTAL R$: 388.378,91
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 04 de Abril de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

Prefeitura Municipal de tapejara

Estado do Parana
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2019
OBJETO: Prestação de serviços de segurança desarmada, para as festividades do 55º Aniversário do Município de
Tapejara – PR, durante todo o período das festividades, nos dias: 05, 06 e 07 de abril de 2019.
MODALIDADE: Dispensa nº 009/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA.- ME.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
VALOR: 16.000,00 (dezesseis mil reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 04 de abril de 2019
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA
CRIANÇA
E ADOLESCENTE DE TAPEJARA-CMDCA
Av. Antônio Schimdt Villela - nº 720 - Centro - Tapejara – Paraná

CEP: 87.430-000 Fone: (44) 3677-1368
RESOLUÇÃO Nº 01/2019
Dispõe sobre Constituição da Comissão Disciplinar e dá outras providencias.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal
nº 8.069/90 de 13 de junho de 1990, e Lei Municipal nº 1812/2015, e conforme reunião realizada no dia 28 de março
de 2019,
RESOLVE:
ART. 1º Nomear a Comissão Disciplinar, que tem como objetivo de apurar administrativamente, a pratica de infração
disciplinar atribuída a conselheiros tutelares e conselheiros municipais de direitos.
ART. 2º Sendo formado pelos seguintes representantes;
I – 01 (um) conselheiro municipal dos direitos governamental;
Titular: Talita Ribeiro Aleixo
Suplente: Márcia Rosangela Faxina Cé
II – 01 (um) conselheiro municipal dos direitos não governamental;
Titular: Nedi Borges da Costa
Suplente: Elaine Maria do Nascimento Luque Real
III – 01 (um) conselheiro tutelar:
Titular: João Ribeiro
Suplente: Cecília Aparecida Ignácio Baraviera
ART. 3º Esta comissão será formada por Presidente, Secretário e membro,
- Presidente: Nedi Borges da Costa
- Secretario: Talita Ribeiro Aleixo
- Membro: João Ribeiro
ART. 4º Esta Comissão terá assessoramento jurídico.
- Advogado: Marcio Bonadio.
ART. 5º Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação
Tapejara, 03 de abril de 2019
Ana aparecida Brito
Presidente do CMDCA

Prefeitura Municipal de tapira

Estado do Parana
PORTARIA Nº: 2824/2019
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado a Senhora ALESSANDRA CRISTINA DE PICCOLE FAIOLLA Engenheira, portadora do
cadastro de pessoa física CPF sob nº 014.461.519-30 e carteira de identidade RG sob nº 5.301.371-6 SSP-PR,
com base na Lei Municipal nº. 239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista
solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) Diária, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), em Conta Especifica, para
custos de alimentação na cidade de Campo Mourão - Paraná, onde participara do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
SISTEMA SICONV – NOVO PROJETO BÁSICO.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 03 (três) dias do mês de abril de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº: 2825/2019
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado a Senhora SILVANA MARIA DA SILVA Controle Interno, portadora do cadastro de pessoa física
CPF sob nº 070.442.229-86 e carteira de identidade RG sob nº 9.800.203-0 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº.
239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão
de 01 (uma) Diária, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), em Conta Especifica, para custos de alimentação na cidade
de Campo Mourão - Paraná, onde participara do CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SISTEMA SICONV – NOVO
PROJETO BÁSICO.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 03 (três) dias do mês de abril de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº: 2826/2019
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica autorizado ao Senhor VALDOMIRO DA CRUZ Diretor de Subdivisão, portador do cadastro de pessoa física
CPF sob nº 276.118.099-20 e carteira de identidade RG sob nº 1.644.184-8 SSP-PR, com base na Lei Municipal nº.
239/2010, com as modificações introduzidas pela Lei nº 723/2017 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão
de 01 (uma) Diária, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), em Conta Especifica, para custos de alimentação na cidade
de Campo Mourão - Paraná, onde estará transportando servidores para CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SISTEMA
SICONV – NOVO PROJETO BÁSICO.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 03 (três) dias do mês de abril de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
ERRATA
Em Lei nº 1716/2019 do dia 28 de março de 2019, publicada em 30 de março de 2019, Edição nº 11521 página B15,
Umuarama Ilustrado,
Onde consta:
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a realizar desapropriação de imóveis urbanos declarados de interesse social,
assim como promover o pagamento parcelado de indenização em desapropriação amigável em área de terras de
propriedade de Márcio Lobato Barbosa, e dá outras providências.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a desapropriação de imóveis declarados de interesse
social através do Decreto Municipal n° 3283/2019, publicado em 02 de fevereiro de 2019, de propriedade de Márcio
Lobato Barbosa, avaliados pela Comissão Especial de Avaliação de valores de imóveis objetos de desapropriação,
alienação, doação, aquisição ou permuta pelo município de Terra Roxa, nos termos da proposta ofertada pelos
proprietários para a desapropriação amigável, em R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) cada lote
urbano, totalizando o valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) observado os seguintes limites
e requisitos:
Art. 2º. Nos imóveis declarados de interesse social pelo Decreto Municipal nº 3283/2019, publicado em 02 de fevereiro
de 2019, de propriedade de Márcio Lobato Barbosa, o Município deverá atender ao Termo de Compromisso n°
4500047955, firmado entre o Município de Terra Roxa e a ITAIPU Binacional, para construção de moradias populares
destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
Leia-se:
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a realizar desapropriação de imóveis urbanos declarados de interesse social,
assim como promover o pagamento parcelado de indenização em desapropriação amigável em área de terras de
propriedade de Delfino Compra e Venda de Imóveis Ltda , e dá outras providências.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a desapropriação de imóveis declarados de interesse
social através do Decreto Municipal n° 3283/2019, publicado em 02 de fevereiro de 2019, de propriedade de Delfino
Compra e Venda de Imóveis Ltda, avaliados pela Comissão Especial de Avaliação de valores de imóveis objetos de
desapropriação, alienação, doação, aquisição ou permuta pelo município de Terra Roxa, nos termos da proposta
ofertada pelos proprietários para a desapropriação amigável, em R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais)
cada lote urbano, totalizando o valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) observado os seguintes
limites e requisitos:
Art. 2º Nos imóveis declarados de interesse social pelo Decreto Municipal nº 3283/2019, publicado em 02 de fevereiro
de 2019, de propriedade de Delfino Compra e Venda de Imóveis Ltda, o Município deverá atender ao Termo de
Compromisso n° 4500047955, firmado entre o Município de Terra Roxa e a ITAIPU Binacional, para construção de
moradias populares destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos
04 dias do mês de abril de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
PORTARIA N.º 12479/2019
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Sra. PAULA SANCHES, portadora da Cédula de Identidade nº 10.745.015-7 SSP/PR, para ocupar
o cargo em comissão de Chefe do CRAS, a partir de 01 de abril de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 3º - Revoga-se em especial a portaria nº 10079/2017.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em 01 de abril de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 37/2019, MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2019
Tendo em vista a decisão proferida pela comissão permanente de licitações, designada através da Portaria nº
11603/2018
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Processo
Licitatório 37/2019, Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2019, o participante:
83313 - PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA
Item Produto
Unidade
Qtde
Valor Unitário Valor Total
1
BPA. BATERIA PSICOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO - COLEÇÃO COMPLETA
KITS
1
R$206,20
R$206,20
2
EMA-EF- ESCALA DE MOTIVAÇÃO PARA APRENDER DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - KIT
KITS 1
R$184,60
R$184,60
3
INVENTÁRIO DE HABILIDADE SOCIAIS, PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO E COMPETÊNCIA
ACADÊMICA PARA CRIANÇAS (SSRS) KIT COMPLETO
KITS
1
R$302,80
R$302,80
4
COLEÇÃO TNVRI - TESTE VERBAL DE RACIOCÍNIO PARA CRIANÇAS - KIT
KITS
1
R$264,20
R$264,20
5
FOLHAS RESPOSTAS PARA O WISC IV PROT.REGISTRO.
UNIDADE
82
R$37,20
R$3.050,40
6
FOLHAS RESPOSTAS PARA O WISC IV PROT. CANCELAMENTO UNIDADE
82
R$24,00
R$1.968,00
7
FOLHAS RESPOSTAS PARA O WISC IV PROT. CÓDIGOS/ PROC. SÍMBOLOS
UNIDADE
82
R$24,00
R$1.968,00
			
Total do Fornecedor:
R$7.944,20
Terra Roxa, 04 de abril de 2019
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2019
NÚMERO DA LICITAÇÃO Nº 6/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2019
DATA DO CONTRATO: 4 de abril de 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - Estado Paraná, com endereço Avenida
Presidente Costa e Silva, nº 95, inscrito no CNPJ/MF nº 75.587.204/0001-70, neste ato
representada pelo seu prefeito municipal o Sr. ALTAIR DONIZETE DE PADUA, portador do CI/RG
nº 3.133.647-3, CPF/MF nº 391.385.779-68.
CONTRATADO: ADALBERTO TOSHIO KONNO - SERRALHEIRA, Pessoa Jurídica de
Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 26.233.278/0001-00, neste ato representada pelo seu
proprietário Sr. ADALBERTO TOSHIO KONNO, portador do RG/CI nº 6.706.213-2 e do CPF/MF nº
037.061.279-54, com endereço à Rua Portugal, 290, Centro, Terra Roxa - PR.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PORTAS METÁLICAS E GRADES DE PROTEÇÃO PARA A ESCOLA
MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.
VALOR: Pela entrega do objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$
1.462,32 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), condições estas
do 1º colocado, conforme Art. nº 64 parágrafo 2º, referente aos itens nº 1, 2.
EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da
Ordem de Compra.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 2 (dois) meses, a partir da sua assinatura.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL
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Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Variedades

canaldafama2@agenciagb.com.br

Triângulo amoroso

Na novela “A Dona do Pedaço”, as personagens de
Agatha Moreira e Nathalia Dill disputarão a atenção do
boxeador vivido por Caio Castro. Atualmente, Caio Castro
está em Los Angeles se preparando para o personagem
que vai brilhar no ringue.
U

N

I

V

E

R

S

I

D

A

D

E

P

A

R

A

N

A

E

N

S

E

NOTÍCIAS DA

UNIPAR

Tigres e gatões

Os gogoboys mascarados, Candé (Kayky Brito), João
(Rafael Vitti) e Patrick (Klebber Toledo) estreiam “no
susto”, já que a drag queen Talita (Rubem Gabira) cancela a sua apresentação na última hora e daí para salvar a situação, os “Tigres Siberianos” sobem ao palco a
fim de acalmar os ânimos da plateia que lotou a Galeria
Sibéria e pagou para assistir ao show. O problema é que
os meninos não estão preparados emocionalmente para
o show. Tudo isso hoje, em “Verão 90”.

No Rock in Rio

A banda potiguar “Plutão Já Foi Planeta” faz sua estreia
no Rock in Rio 2019. Eles unem seu indie rock ao pop eletrônico oitentista da carioca Mahmundi, artista convidada
da banda. O encontro acontece no Palco Sunset, em 29 de
setembro, dia em que o festival conta com grandes atrações como Bon Jovi, Ivete Sangalo, Jessie J, IZA, Vintage
Culture e Bhaskar. A vocalista Natália Noronha fala sobre
a experiência da estreia da banda no Rock in Rio e enaltece
o trabalho da cantora Mahmundi: “Tocar no festival vai ser
um momento histórico nas nossas vidas. É doido pensar que
bandas grandes, nacionais e internacionais, também fazem
parte disso tudo. Estamos dividindo história e é significativo
demais. A Mahmundi é nossa convidada para o show e é
uma artista que admiramos muito o jeito como ela pensa
música e como se apresenta. Ela vai cantar músicas nossas, músicas dela e vai ser uma mistura disso tudo. O que
podemos garantir é que vai ser um show muito animado,
como sempre é, com muita energia”, revela.

Mãe linha dura

Não é segredo que Gisele Bündchen faz questão
de educar os filhos, Benjamin e Vivian, de maneira
simples, mas com regras
bem definidas. Em casa,
ela conversa em Português
com as crianças e na hora
do jantar, eles sentam-se
todos juntos e a top model não permite o uso de
celular ou qualquer outro
eletrônico. Gisele define o
momento da refeição como
importante para conversar
e compartilhar.

Nos velhos
tempos

Ângela Vieira não esconde que sente saudade
dos tempos em que atuava
no humorístico “Planeta
dos Homens”, exibido pela
Globo no período de 1976
a 1982. E mais, a atriz
garante que fazer humor
é muito bom, embora não
seja tarefa fácil.

Ex-vegetariano

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, revelou que deixou de ser
vegetariano quando se
separou da atriz Gwyneth
Paltrow, que mantém uma
rígida disciplina quanto
à alimentação. Agora o
astro parece encarar as
refeições com mais leveza e come de tudo.

Pós-graduação – Inscrições abertas

Especialização em Ciências Penais
São apenas 30 vagas ofertadas aos
profissionais da área de Direito

O mercado de trabalho está constantemente
se renovando e a pós-graduação é uma forma
do profissional acompanhar as mudanças
e oferecer um diferencial. Na Unipar de
Umuarama são diversas as especializações
ofertadas, entre elas, a de Ciências Penais,
que tem como público-alvo os profissionais da
área de Direito.
O objetivo do curso é promover o estudo
continuado com o aprofundamento e análise
crítica dos ramos do direito penal, processual
penal e criminologia.
As disciplinas abrangem diversos temas,
como Audiência de Custódia e Princípios
Constitucionais do Contraditório, Crime
de Responsabilidade e Julgamento Político
no Brasil, Criminologia, Inquérito Policial e
Ação Penal, Justiça Restaurativa e Legislação
Especial. O corpo docente se destaca, pois é
formado por mestres e doutores com vasta
experiência profissional na área. As aulas
serão em regime quinzenal, totalizando 360
horas de carga horária.

Programa de Fidelização
Nas mensalidades do curso; formados em
anos anteriores, 15%; ex-alunos de cursos de
especialização concluídos na Unipar, 20%; exalunos da Unipar ou de outras instituições com
idade igual ou superior a 55 anos, 50%; e alunos
de outras instituições, 10%. Militares da Polícia
Civil e Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica
e Corpo de Bombeiros, 50%. Descontos se
aplicam apenas aos cursos em nível lato sensu e
regidos pela Resolução CNE/MEC 01/2018 e vale
somente se as parcelas forem pagas até a data
do vencimento; não é concedido aos cursos com
número de vagas inferior a 15.

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45

Érico, Alex, Tito e Garoto não gostam do sucesso
de Anderson entre suas namoradas. Os bandidos
ameaçam Getúlio. Gabriela, Rafael, Alex e Flora
comemoram a matéria no jornal, que fala do futuro
Colégio Percurso. Márcio tem nova visão com Pérola
e se preocupa com seu estado. Alunos confrontam
as mentiras de Cláudio e promovem esclarecimentos
sobre Gabriela.

ÓRFÃOS DA TERRA - 18h20

Hussein alerta Jamil sobre o perigo de rejeitar
Dalila. Hussein confessa sua paixão por Soraia. Jamil
pensa em fugir com Laila para o Brasil. O bote em que
Laila e sua família estavam afunda. Mamede e Jacó
discutem. Eva comenta com Sara sua preocupação
com Davi. Sara se interessa por Ali. Naufragados,
Laila, Elias e Missade conseguem se salvar. Miguel,
Rania e as filhas organizam sua nova loja. Jamil encontra Laila em um navio a caminho do Brasil.

VERÃO 90 – 19h30

Ticiano avisa a Dandara que Jerônimo corre risco
de ser demitido. Quinzinho e Gisela conversam sobre
Mercedes. Kika descobre que Lidiane é a coreógrafa
do show e conta a Manu. Manu se disfarça para entrar
no camarim de João e flagrar Lidiane. João e Manu se
encontram e acabam se beijando. Vanessa tira cópia das
anotações de Larissa sobre Diego. Lidiane não resiste
aos encantos de Patrick e acaba dormindo com ele.
Vanessa entrega para Diego as anotações de Larissa
sobre ele e tenta convencê-lo a terminar com a amiga.

O SÉTIMO GUARDIÃO - 21h15

Rita de Cássia culpa a Irmandade pela morte de
Machado. Milu e Padre Ramiro avisam aos outros
guardiães da morte de Machado. Judith conta aos
guardiães que o livro da Irmandade sumiu. Sampaio
é nomeado delegado interino de Serro Azul. Mirtes
descobre que sua família sabe sobre o Tarja Preta.
Aranha pede que Adamastor o ajude a ter um filho com
Stella. Rita de Cássia decide deixar a cidade. Valentina
comenta com Luz que Gabriel pode não se recuperar.

Saiba mais no site www.unipar.br

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

O Comitê do Laço Pink discute sobre os vídeos do
aplicativo na reunião e branca ameaça sair do grupo.
Na aula de música, Poliana diz que vai fazer o trabalho
com Bento e João fica bravo.Débora ensina Kessya a
ser uma bailarina profissional e é bastante rígida com
a menina. Na casa de Durval, Afonso chora por sentir
falta de Luísa. Nadine vê Marcelo na padaria e vai até lá.
Afonso procura Luísa como se nada tivesse acontecido.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30

As crianças inventam que adoram brincar de picotar. Dinho fica apavorado e foge. Otávio leva Rebeca
para fazer um passeio em um balão para distrair um
pouco a cabeça com tanta tensão sobre o sumiço de
Manuela. No estúdio, Isabela aproveita que está sozinha e revela para Joaquim que ela e sua irmã gêmea
estão sendo mantidas em cativeiro por Regina.

A sua vida vai melhorar muito nos próximos dias. Você vai começar a sentir
os efeitos das suas boas atitudes.
Estará mais sensível. Cuidado com
a tendência de comer em demasia.

Depois de tanto esforço profissional,
relaxe. Amigos vão lhe fazer um
convite. Não o recuse. Se você está
só, poderá conhecer alguém muito
interessante. Saiba aproveitar a
oportunidade.

Cuidado com os exageros. Vaidade
demais será interpretada como arrogância. Procure tratar melhor o seu
organismo e recompor as energias.
Frequentar uma academia é uma
boa pedida.

Seus projetos pessoais estão cada
vez mais perto de se concretizar. Hoje,
divirta-se. Faça um programa a dois.
Seus sentimentos estarão intensos.
Aproveite para amar e ser amado.

Você está com o pavio curto. Fique
atento às suas reações para não
extrapolar. Cultive a paz na família;
não faça fofocas. Se a pessoa amada
se atrasar, paciência.

A situação familiar pode estar difícil,
mas a sua vida social vai bem. O
carinho dos amigos será um alento.
Aceite convites e retribua a atenção.
Seja sempre educado e cordial.

O momento está favorável ao amor.
Sonhe e faça o que tiver vontade com
o seu companheiro ou companheira.
Um programa íntimo será muito agradável. Evite multidões.

Momento no qual seus ânimos poderão se elevar por qualquer motivo.
Não confunda um pequeno interesse
com paixão. O dia poderá ser muito
bom, só dependerá de suas atitudes.

Aposente todas as suas encanações
e curta o clima de alto-astral deste
período. Seja espontâneo. Poderá
conhecer pessoas interessantes e
fazer amigos.

Terá estabilidade emocional e poderá
aprofundar a sua relação. Se não
puder viajar em breve, por causa da
família, relaxe. Faça um programa
cultural e divirta-se como nunca.

Se receber um convite para passear,
não perca tempo. Um grupo de pessoas o está esperando. Em casa tudo
ficará bem, não se preocupe. O dia
nasce ensolarado para você.

Faça um balanço do período e verá
que, apesar dos prejuízos, o saldo
é positivo. Sentirá dificuldades para
tomar decisões. Não abuse da sorte.
Saudade de uma pessoa que já partiu.

