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SAÚDE – Nova estrutura da saúde pública de Umuarama foi vistoriada ontem pelo prefeito e outras autoridades

Centros de especialidades e novo
PA 24 hs vão ampliar atendimento

O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, o reitor da Unipar, Carlos
Eduardo Garcia, e outras lideranças
da cidade foram ver de perto ontem
o funcionamento dos centros de
especialidades que estão no prédio
ao lado do Pronto Atendimento. A
comitiva também esteve nas obras
do Pronto Atendimento que vai
funcionar 24 horas ao lado do Cisa
e Delegacia de Polícia. O prefeito
disse que a obra deve ficar pronta
até junho e contará com a parceria
do curso de Medicina da Unipar para
ampliar o atendimento à polícia o
dia todo. Página A3
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ACIDENTE GRAVE EM UMUARAMA - A colisão grave entre uma moto e um ônibus de trabalhadores ontem às
18 horas no bairro Ouro Branco, em Umuarama, deixou o motociclista ferido. A moto chegou a pegar fogo com
o choque, mas populares conseguiram afastar a vítima das chamas. Página A6
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Ao lado do reitor Carlos Eduardo, da Unipar, prefeito Pozzobom detalha o projeto do novo PA
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INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO DE CAFEZAL DO SUL - Ao abrir o ano letivo de 2019,
segunda-feira passada, o prefeito Juninho, de Cafezal do Sul, ao lado de outras autoridades,
entregou material escolar aos alunos e fez balanço dos investimentos no setor. Página A5
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Segunda Turma do STF
nega recurso para libertar
condenados em segunda
instância
Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu manter uma decisão
do ministro Gilmar Mendes e negou recurso para
conceder habeas corpus coletivo a condenados
em segunda instância. O julgamento, ocorrido no
plenário virtual da Segunda Turma, foi concluído
nesta sexta-feira, 15.
O habeas corpus coletivo, impetrado por um
grupo de advogados do Ceará em março do ano passado, afirmava que a então presidente do Supremo,
ministra Cármen Lúcia, estava sendo omissa ao não
pautar para o plenário do tribunal o julgamento das
ações que tratam da prisão antes do esgotamento de
todos os recursos. Os integrantes da Associação dos
Advogados do Estado do Ceará (AACE) utilizavam
como argumento uma decisão da Segunda Turma
do STF que permitiu a possibilidade de grávidas e
mães passarem para a prisão domiciliar.
À época, Gilmar Mendes entendeu que “seria
temerária a concessão” do habeas corpus coletivo,
“um vez que geraria uma potencial quebra de
normalidade institucional”. Além disso, o ministro
- que já se posicionou reiteradas vezes contra a possibilidade de prisão após condenação em segunda
instância - apontou que o pedido era “genérico”,
sendo necessário analisar a questão em cada caso
concreto. O julgamento do mérito das ações sobre
a execução antecipada de pena foi marcado pelo
presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para o dia
10 de abril.

MEC instala lava jato da
educação, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem a
chamada lava jato da educação, batizada com este
nome pelo ministro da área, Ricardo Vélez Rodríguez, sobre as investigações de medidas adotadas
em gestões anteriores. A afirmação ocorre um dia
depois da assinatura de um protocolo de intenções
para apurar inídicos de irregularidades no âmbito
do Ministério da Educação.
“Muito além de investir, devemos garantir que
investimentos sejam bem aplicados e gerem resultados. Partindo dessa determinação, o ministro
professor Ricardo Vélez apurou vários indícios de
corrupção no âmbito do MEC em gestões passadas.
Daremos início à ‘Lava Jato da Educação’”, disse o
presidente na sua conta pessoal no Twitter.
Anteontem (14), os ministros da Educação, da
Justiça, Sergio Moro, e da Controladoria-Geral da
União, Wagner Rosário, além do advogado-geral da
União, André Mendonça, assinaram um protocolo
de intenções que tem como objetivo apurar indícios
de corrupção, desvios e outros tipos de atos lesivos
à administração pública no âmbito do MEC e autarquias nas gestões anteriores.
Indícios
Segundo nota do MEC enviada à imprensa, a pasta já identificou favorecimentos indevidos no Programa Universidade para Todos (ProUni), desvios
no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec), envolvendo o sistema S,
concessão ilegal de bolsas de ensino a distância e
irregularidades em universidades federais.
O diretor-geral da Polícia Federal, Maurício
Valeixo, também participou da reunião.
A investigação é uma das principais metas do
Ministério da Educação dentro do plano de ações
dos 100 primeiros dias do governo. Trata-se ainda
do cumprimento de uma orientação de Bolsonaro
dada, de acordo com a pasta, para todos os ministérios e instituições federais.
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ENCONTRO

Governador Ratinho recebe presidente do
STF e destaca agenda em prol do Paraná
O governador Carlos Massa Ratinho Junior
recebeu nesta sexta-feira, no Palácio Iguaçu, o
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Dias Toffoli, e destacou a consolidação
de uma agenda de trabalho em favor do Paraná.
O ministro Edson Fachin e os senadores Álvaro
Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns também
participaram do encontro.
Ratinho Junior, que mais cedo também se
reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou que há décadas
não havia um alinhamento político tão forte em
favor no Estado. Ele lembrou que em pouco mais
de um mês de governo o Paraná recebeu quatro
visitas ministeriais, além dos encontros desta
sexta-feira com personalidades importantes do
cenário nacional.
“Tivemos a oportunidade de conversar sobre
uma agenda positiva para o Estado. O encontro
com os três senadores paranaenses é histórico
e uma grande oportunidade para alinhar ações
de trabalho”, afirmou o governador. “Além disso,
receber a cúpula do Corte do nosso País, junto com
o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná,
demonstra a harmonia e o bom momento que o
Paraná vive”, destacou.
Um dos assuntos tratados foi a instalação do
Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6)
no Paraná, uma demanda antiga do Estado. O governador afirmou que entende que a questão não
simples, mas que o Estado seguirá defendendo a
medida.
O ministro Dias Toffoli ressaltou que a reunião

demonstra harmonia entre os poderes e é positiva
para o Estado e o País. “O Brasil precisa dessa
integração para que volte a crescer e se desenvolver. O gesto do governador, convidando a todos
para esse encontro, faz parte desse movimento
de fazer com que o Brasil volte a ser um grande
País”, disse.
SENADORES – Senador pelo Paraná por quatro
mandatos, Álvaro Dias disse que é a primeira vez
que participa de um encontro dos três representantes do Senado com o governador do Estado.
“Os três senadores estão unidos na defesa do
Paraná. Viemos dizer ao governador que estamos
em Brasília à disposição para defender todos os
pleitos do nosso Estado”, afirmou, ressaltando
que o Paraná deve assumir o protagonismo no
País.
Pela primeira vez ocupando uma cadeira no
Senado, Oriovisto Guimarães destacou a união
em favor dos paranaenses. “Existe muito trabalho
para ser feito em conjunto. Juntos podemos muito
mais do que um brigando contra o outro. Vamos
puxar o carro na mesma direção, sempre com o
Paraná em primeiro lugar”, afirmou.
“Queremos um País melhor, unido, pessoas dialogando e convergindo para uma mesma direção”,
ressaltou Flávio Arns. “Todos estamos a favor do
Brasil e do Paraná. Precisamos ter um trabalho
conjunto com o governo, as prefeituras e a comunidade. Vamos nos empenhar para isso, estamos
dispostos a trabalhar e ter bons resultados lá na
frente”, declarou.

Em reunião no Planalto, ministro diz
a Bebianno que ele fica no governo
Em reunião com ministros no Palácio do Planalto na
manhã desta sexta-feira (15), o ministro Gustavo Bebianno
ouviu de Onyx Lorenzoni (Casa Civil) que ele ficará à
frente da Secretaria-Geral da Presidência.
Pessoas próximas aos ministros confirmaram à reportagem que o presidente Jair Bolsonaro disse para que a
decisão de exoneração fosse suspensa. Aconselhado por
aliados, Bolsonaro anteriormente fez chegar a Bebianno
seu desejo de que deixasse o posto até segunda-feira
(18), mas o ministro tem se articulado com advogados e
integrantes do Legislativo e do Judiciário para conseguir
uma sobrevida no governo federal. Homem de confiança
de Bolsonaro, Bebianno vem enfrentando extrema pressão
devido à revelação, por uma série de reportagens da Folha
de S.Paulo, de um esquema de candidaturas laranjas que
receberam repasses volumosos do fundo partidário do
PSL no ano passado.
Bebianno se reuniu nesta sexta com Onyx e o general
Carlos Alberto Dos Santos Cruz (Secretaria de Governo).
Ele deve ser recebido por Bolsonaro nesta tarde. Ao sair
do Palácio do Planalto, Bebianno foi questionado pela TV
Globo sobre a crise no governo, mas respondeu: “Não tem
crise nenhuma”. Ele declarou não saber se permanecerá
no cargo.
Durante a campanha eleitoral, ele foi o presidente
interino do PSL, partido nanico comandado pelo deputado federal Luciano Bivar (PE). Na quarta-feira (13),
Carlos Bolsonaro, filho do presidente, alavancou a
crise ao postar no Twitter que o então ministro havia
mentido ao jornal O Globo ao dizer que conversara com
Bolsonaro três vezes na véspera, negando desgaste.
No mesmo dia, Carlos divulgou um áudio no qual o presi-

dente da República se recusa a conversar com Bebianno.
A primeira reportagem da série sobre os laranjas
do PSL mostrou que o atual ministro do Turismo,
Marcelo Álvaro Antônio, patrocinou um esquema de
candidaturas de fachada em Minas que também receberam recursos volumosos do fundo eleitoral do PSL
nacional e que não tiveram nem 2.000 votos, juntas.
Pa r t e d o g a s t o q u e e l a s d e c l a r a r a m f o i
para empresas com ligação com o gabinete de Álvaro Antônio na Câmara dos Deputados.
Após essa revelação, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmou que esse caso deveria ser investigado. A Procuradoria-Regional
Eleitoral de Minas Gerais decidiu apurar o caso.
No domingo (10), outra reportagem da Folha de S.Paulo revelou que o grupo do atual presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), recém-eleito segundo vice-presidente da Câmara
dos Deputados, criou uma candidata laranja em Pernambuco que recebeu do partido R$ 400 mil de dinheiro público
na eleição de 2018. O dinheiro foi liberado por Bebianno.
Maria de Lourdes Paixão, 68, que oficialmente concorreu
a deputada federal e teve apenas 274 votos, foi a terceira
maior beneficiada com verba do PSL em todo o país,
mais do que o próprio presidente Bolsonaro e a deputada
Joice Hasselmann (SP), essa com 1,079 milhão de votos.
O dinheiro do fundo partidário do PSL foi enviado pela
direção nacional da sigla para a conta da candidata em
3 de outubro, quatro dias antes da eleição. Na época, o
hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência era presidente interino da legenda e coordenador da campanha
de Jair Bolsonaro (PSL), com foco em discurso de ética e
combate à corrupção. (Folhapress)

Decreto limita gastos do
governo federal até março

Governo vai manter reajuste de servidores

O governo decidiu limitar o fluxo de gastos do Poder Executivo nos três primeiros meses deste ano.
Decreto publicado em edição extra do Diário Oficial
da União nesta sexta-feira (15) estabelece que as
despesas de cada mês não poderão ultrapassar 1/18
do total previsto na lei orçamentária deste ano. De
acordo com o Ministério da Economia, a medida
foi tomada por prudência, limitando a liberação de
recursos até que seja feita a primeira avaliação bimestral de receitas e despesas do ano, no fim deste
mês. “Na ocasião, será avaliada a necessidade ou
não de adotar medidas de limitação orçamentária
e financeira”, informou. Em nota, a pasta explicou
que o decreto não traz nenhum corte no orçamento
total de 2019. A partir de março, o valor retido no
primeiro trimestre será liberado de forma gradual
até que o pagamento de dezembro totalize o valor
previsto no orçamento do ano. Até o fim de março,
o Ministério da Economia terá autorização para
antecipar ou adiar o cumprimento desse limite, a
depender da necessidade do governo.

Em uma das primeiras bombas fiscais a estourar nas
mãos da equipe do presidente Jair Bolsonaro, o governo
desistiu de brigar pela suspensão do reajuste salarial de
servidores públicos. Para rodar a folha de pagamentos ampliada, a União terá um gasto extra de R$ 4,7 bilhões neste
ano. A MP (medida provisória) que tratava do tema não
foi votada pelo Congresso e perdeu a validade na última
semana. Agora, membros da equipe econômica afirmam
que não há mais como reverter o aumento salarial.
A proposta, apresentada pelo ex-presidente Michel
Temer, poderia ajudar o novo governo a aliviar as contas e
reduzir o rombo fiscal, atualmente previsto para encerrar
o ano em déficit de R$ 139 bilhões. Esta foi a segunda
tentativa fracassada de adiamento.
Editada em setembro do ano passado, a MP foi ignorada no
Congresso e sequer passou pela análise de comissão, etapa
que antecede a votação nos plenários da Câmara e do Senado.
O texto tinha o objetivo de adiar para o ano que vem o
pagamento de parcela de reajustes concedidos em 2015 e
2016 para servidores de 21 áreas do governo.

Em decisão liminar, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), já havia suspendido a MP, o que obrigou o governo a
fechar a folha salarial de janeiro já com os reajustes.
Com a perda de eficácia da medida, 209 mil servidores ativos e 163 mil inativos têm o aumento salarial assegurado.
Os valores pagos a outros 124 mil cargos comissionados
e gratificações também serão reajustados.
De acordo com o secretário especial adjunto de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Gleisson Rubin, o
governo não fará novas tentativas de postergar o reajuste.
Segundo ele, como o pagamento dos novos valores já começou a ser feito no início do ano, só seria possível reverter
o quadro por meio de uma suspensão do aumento, o que
não é permitido pela legislação em situações ordinárias.
A LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) autoriza a
suspensão de reajustes se os gastos com pessoal do Executivo federal ultrapassarem o patamar limite de 37,9%
da Receita Corrente Líquida. Porém, essa despesa está
hoje em 27,8%. (Folhapress)
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IMelhorias
I

Pozzobom mostra estrutura da saúde
para autoridades durante vistorias
Umuarama - Autoridades locais, entre elas
o reitor da Universidade
Paranaense (Unipar),
Carlos Eduardo Garcia,
conduzidas pelo prefeito
Celso Pozzobom e pela
secretária municipal de
Saúde, Cecília Cividini,
conheceram ontem as
novas instalações dos
centros de especialidades
Médicas (CEM) e Odontológicas (CEO), também
o Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA) e
as obras do futuro Pronto Atendimento 24h, em
construção no antigo Posto de Saúde Central.
O prefeito Celso Pozzobom informou que o
objetivo da visita, mais do
que mostrar as melhorias
estruturais realizadas
pelo município, foi prestar contas à população
dos investimentos feitos
com recursos públicos
em um dos setores mais
importantes para a administração. Apenas em
móveis e equipamentos,
as unidades receberam
mais de R$ 310 mil.
“Atendemos mais de

PARCERIA
A implantação do PA 24h é uma parceria do
município com o curso de Medicina da Unipar e
representa o investimento de R$ 2 milhões 963
mil. Após as adequações e ampliação, o prédio
terá 1.326,91 m² com novos equipamentos,
equipe ampliada e toda a estrutura para prestar
um atendimento de excelência à população. O
prefeito lembra que além de melhorar a infraestrutura e dar mais conforto à equipe e usuários,
a mudança representa economia de aluguel.
“Alojando o PA em prédio próprio fecharemos
o Pronto Atendimento atual e devolveremos o
imóvel ao proprietário, economizando cerca de
R$ 185 mil anuais, que poderão ser investidos
em mais serviços na própria área de saúde”,
afirmou Pozzobom. A Secretaria de Saúde já
tem encaminhada toda a mobília e equipamentos novos para a nova unidade.
“Com o apoio da Unipar teremos mais médicos, técnicos e estagiários para dar mais atenção aos pacientes. Será um ganho de qualidade
no atendimento que a população de Umuarama
ainda não imagina, integrando humanização,
atualização tecnológica e melhoria substancial
na infraestrutura”, completou Pozzobom. Em
seguida o prefeito, o reitor e comitiva visitaram
obras de ampliação no campus 3 da Unipar.

3 mil pacientes por mês
com consultas especializadas nas mais diferentes
áreas e antes os pacientes
aguardavam a atenção
médica em um ambiente
precário. Foi necessário

um grande investimento
e tempo, também, para
viabilizar um local mais
adequado”, explicou.
CEM e CEO estão instalados e atendendo à
população, desde janeiro,

O prefeito Celso Pozzobom informou que o objetivo da visita, mais do que mostrar as melhorias estruturais realizadas pelo
município, foi prestar contas à população

O prefeito Celso Pozzobom, o reitor da Unipar Carlos Eduardo Garcia, representantes da Unipar, vereadores, secretários e engenheiros da obra

nas antigas instalações
do Hospital Infantil Santa
Maria (na Avenida Rio
Branco, ao lado do Pronto
Atendimento), que passaram por uma reforma
completa, além de adequações físicas e modernização. O CTA ocupa um
espaço no mesmo prédio,
porém com acesso pela
rua Perobal (ao lado da
antiga unidade de raio-X).
“Além de conforto, estes novos espaços são
mais humanizados e equipados para atender à população num momento de
necessidade, até que seja
construída a Policlínica,
outro grande projeto da
administração municipal para melhorar ainda
mais a atenção à saúde”,
acrescentou Pozzobom.
As instalações surpreenderam o reitor da Unipar.
“É raro encontrar uma
estrutura dessas à disposição da saúde pública.
A população está sendo
bem atendida e a Prefeitura está de parabéns,
bem como toda a equipe
da saúde”, afirmou.
O prefeito Celso Pozzo-

bom agradeceu também
pela parceria da Unipar
com o município, no setor
de saúde. Em breve as
unidades de atendimento
serão reforçadas com
estagiários do curso de
Medicina da Unipar e hoje
já contam com parcerias
nas áreas de enfermagem
e farmácia, entre outras.
“Atuando em conjunto,
podemos levar mais resolutividade às unidades de
saúde, um atendimento
mais digno e mais ágil
porque o setor não tolera
a demora”, pontuou.
NOVO PA 24H
A construção da nova
unidade de Pronto Atendimento 24h que a Prefeitura implantará no
antigo Posto de Saúde
Central, outra parceria
com a Unipar, também
foi visitada pelas autoridades e pela imprensa.
Acompanhavam o prefeito e o reitor, ainda, o presidente da Câmara, Noel
do Pão, os vereadores
Newton Soares, Ronaldo
Cardoso, Maria Ornelas
e Ana Novais, a diretora

do Instituto de Ciências
Médicas, Biológicas e
Saúde da Unipar, Irineia
Bareta, a diretora da Secretaria de Saúde, Renata
Figueiredo, e o chefe da
Atenção Primária, Elizeu
Ampessan, entre outros.
“Queremos inaugurar
nossa UPA 24h no aniversário da cidade, em
junho. A nova unidade
atenderá à população
dia e noite nos casos de
urgência e emergência.
Haverá classificação de
risco e apenas os casos
mais graves serão encaminhados aos hospitais”,
afirmou Pozzobom.
A mudança para a
nova unidade faz parte
das melhorias que a Secretaria de Saúde está
implantando com o apoio
do prefeito. “O próximo
passo é a construção do
novo PA e a Policlínica,
que abrigará as especialidades médicas em
uma nova estrutura. São
avanços que demandam
altos investimentos para
atender melhor à população”, apontou a secretária Cecília Cividini.

Governo torna mais ágil autorização
Nota Paraná libera R$ 38,6
milhões em créditos em fevereiro para importação de alimentos
A Secretaria de Estado da
Fazenda liberou R$ 38,6 milhões em créditos do programa
Nota Paraná para 5,2 milhões
de contribuintes. O montante
se refere às 43,8 milhões de notas fiscais emitidas para quem
pediu o CPF nas compras de
novembro de 2018. Desde o
início do programa, em agosto
de 2015, já foi devolvido R$
1,28 bilhão – entre créditos e
prêmios. Cada contribuinte
cadastrado pode consultar o
valor liberado no site www.notaparana.pr.gov.br. O resgate
pode ser feito através de transferência para conta bancária,
com valor mínimo de R$ 25, ou
abatimento no Imposto sobre
a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) de 2020.
Esta opção estará disponível
apenas de 1º a 30 de novembro
de 2019.
Os créditos têm validade de
um ano. “O consumidor precisa consultar periodicamente o
site ou aplicativo do Nota Paraná para não perder o dinheiro

que tem direito a resgatar”,
destaca a coordenadora do
programa, Marta Gambini.
SORTEIOS - Além do resgate de créditos, consumidores
que pedem o CPF na nota
também concorrem a prêmios
em dinheiro. A Secretaria da
Fazenda distribui mensalmente 250 mil prêmios, com valores
que variam de R$ 10 a R$ 200
mil. “As pessoas que fizerem
compras no mês de fevereiro
e pedirem o CPF na nota vão
concorrer ao sorteio especial
do Dia dos Namorados, em
junho, com prêmios especiais
de R$ 200 mil, R$ 180 mil e R$
120 mil”, informa Marta.
A coordenadora do Nota
Paraná incentiva os consumidores a pedirem o CPF
na nota em todos os tipos de
estabelecimentos comerciais,
inclusive nos postos de combustíveis. “Se o posto recolher
algum valor de ICMS, mesmo
que for dos produtos da loja
de conveniência, o consumidor
recebe parte de volta”, explica.

Marta ressalta que as compras em postos de combustíveis
também geram bilhetes para
os sorteios mensais. “Quando
a pessoa deixa de pedir o CPF
na nota, perde a chance de
ser premiada, pois cada R$ 50
em compras gera um bilhete
premiado. E a primeira vez no
mês que o CPF é inserido em
nota de qualquer valor, mesmo
abaixo de R$ 50,00, também
gera um bilhete”, explica. Para
participar dos sorteios é preciso
fazer adesão no site.
DOAÇÕES - Dos R$ 38,6
milhões de créditos liberados
em fevereiro, R$ 4,1 milhões
foram destinados para 1.193
entidades de assistência social, saúde, defesa animal,
esporte e cultura, que receberam 15,2 milhões de notas
fiscais doadas. Há três formas
para doar os créditos: pelo
site do programa, aplicativo
Nota Paraná ou depositando a
nota fiscal em urnas disponibilizadas pelas entidades nos
estabelecimentos.

O governo federal tornou mais ágil o processo
de autorização para importação de alimentos
de origem animal. As
empresas não precisam
mais mandar um representante a uma unidade
regional do Ministério
da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento
(Mapa) e podem solicitar
a autorização por meio
digital.
Segundo o Ministério da Economia, com
essa medida o tempo
para emissão da autorização será reduzido.
A expectativa é que,
com o processo digital,
o prazo entre o pedido
e a autorização seja de
uma semana. Em média,
o processo demorava
cerca de 40 dias. No ano

passado, o Mapa recebeu
79.259 pedidos de autorização para importação.
A medida vale para as
importações de países
autorizados e estabelecimentos habilitados
à exportação para o
Brasil. As mercadorias
devem ser registradas
pelo Departamento de
Inspeção de Produtos
de Origem Animal do
Mapa e estar rotuladas
de acordo com a legislação específica, acompanhadas de certificado
sanitário expedido pela
autoridade competente
do país de origem.
Conforme o Ministério
da Economia, a modernização do serviço vai
permitir o compartilhamentos dos processos
entre as unidades, re-

duzindo tempo e custo.
A economia prevista é
de R$ 233 mil por ano
para a administração
pública. A estimativa de
economia anual para as
empresas importadoras,
com base na metodologia
da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), ultrapassa R$
19 milhões.
A modernização do
sistema foi possível após
uma parceria entre o
Ministério da Economia
e o Mapa, primeiro órgão
a assinar um plano de
integração dos serviços
à plataforma servicos.
gov.br. As empresas importadoras de alimentos
de origem animal devem
acessar a página de serviços para fazer o pedido.
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VISITA AOS
MUNICÍPIOS
Na semana passada, foi a vez do prefeito
Preto, de Alto Paraíso, receber em seu escritório a visita de seus amigos, o ex-deputado
Nelson Garcia e Newton Bonin, empresário na

Bate &
Rebate
Guilherme Boulos:
- “Alguns depositaram
em Moro a esperança de
“moderação” e freios às
propostas absurdas do
chefe. A ilusão durou pouco. Além do decreto das
armas, Moro agora é autor de uma proposta que
legaliza a pena de morte
por policiais e inaugura
oficialmente a conexão
Brasil-Filipinas”.
Augusto Nunes:
- “Guilherme Boulos, chefão do MTST, no
Twitter, denunciando a
montagem de uma conexão Moro-Filipinas
para esconder a iminente
inauguração da conexão
Boulos-Venezuela-CubaCoreia do Norte”.

Escrito
apenas
ontem...

Nos momentos de
perigo é fundamental
manter a presença de
espírito, embora o ideal
fosse conseguir a ausência do corpo.
- Millôr Fernandes.

Ele disse:
“Diz a velha prática
que roupa suja a gente
lava no tanque da casa e
não da casa dos outros.
Esta crise está ligada às
denúncias em relação
aos gastos de campanha do PSL e a um certo
protagonismo do filho do
presidente que, no afã de
defender o pai, interferiu
levando as discussões e
debates em rede social
que acabam sendo de
domínio público, o que
não é bom”.
De Hamilton Mourão,
general vice-presidente
que passou de trapalhão
durante a campanha para
voz sensata pós-vitória.

Juntando
forças

Darlan Scalco, prefeito de Pérola, e Edimar
Santos, prefeito de Santa
Cecília do Pavão, disputavam a presidência da Associação dos Municípios
do Paraná, um contra o
outro, quando sentiram
que, pelas convergências
de ideias, fazia mais sentido caminharem juntos.
Foi o que deu.
Os dois eram adversários, mas agora integram a mesma chapa, um
candidato a presidente e
outro a vice.
Chapa forte.

empresa Beauty Color. O prefeito disse que
ficou muito contente com a visita, onde pode
rever seus amigos e discutir ideias sobre o
futuro de Alto Paraíso e seu comércio.

Sem querer puxar a
sardinha, e já puxando, o
Darlan tem um gás, uma
disposição, uma vontade
de fazer, e apoiado por
gente que quer fazer,
que se torna candidato
pule-de-dez.
Va m o s v e r o q u e
pensam os votantes, os
prefeitos.

Cena rara
Se fosse figurinha de
colar em álbum, a imagem seria daquelas bem
raras; o registro de um
encontro cordial, e cheio
de promessas de boas relações doravante, entre
o governador do Paraná
e os três senadores que
representam esta unidade da federação.
Pois foi a sensação
que ficou após ver a imagem dos senadores paranaenses, Álvaro Dias,
Oriovisto e Flávio Arns
abraçados ao governador
Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu.
Quase que deu para
ouvir os quatro recitando; ‘tamo junto...’
Há um bom tempo não
era possível fotografar
o governador e os três
senadores do estado no
mesmo click...

Mestre
Ratinho Junior, pela
experiência que teve du-

BB deixa a desejar e é alvo de protesto
A agência do Banco do Brasil, de Umuarama, está deixando a desejar no atendimento ao público e, além disso, foi alvo de protesto pelo Sindicato dos Bancários
contra o que eles chamam de “descomissionamentos arbitrários e não justificados
de dezenas de funcionários”. Talvez por isso, alguns funcionários não estariam
prestando o devido atendimento aos clientes.

rante vivencia entre as
cobras do parlamento
estadual e federal, sabe
que é prudente se cercar
de pessoas de confiança,
que diga verdades sem
carecer de reverencias
subalternas, porque é
assim que o governante se mantém ligado à
realidade, não é isolado
em uma bolha surreal de
desinformação.
Por isso a nomeação
do ex-deputado estadual
Miltinho Pupio assessor
especial da Casa Civil,
é apenas um ato de prevenção contra arapucas
tão comuns a qualquer
governante novo.
Miltinho é de confiança,
é de casa.
A família Pupio é amiga
da família Massa desde os
tempos do guaraná com
rolha, lá em Jandaia do
Sul,...

Minhas
bases

Márcio Nunes, que
aumentou a votação na
região de Umuarama de
uma eleição para outra,
assumiu a Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável e Turismo e abriu a
agenda para as atividades
da pasta.
Já encontrou demandas de Campo Mourão e
Umuarama.
Do prefeito de Campo
Mourão, Tauillo Tezelli,
recebeu pedidos de obras
que somam R$ 11 milhões,
metade só para o projeto
de desassoreamento do
Parque do Lago.
Do prefeito Celso Pozzobon, e de sua equipe,
recebeu projetos e ouviu
aquele reforço de memória;
cuide de Umuarama que a
cidade saberá reconhecer.
Márcio Nunes é candidato a deputado federal.
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ICAFEZAL
I
DO SUL

No início do ano letivo, prefeito Juninho
entrega materiais escolares e faz balanço
Cafezal do Sul – Teve início na segunda-feira passada
o ano letivo em toda a rede
pública de ensino de Cafezal
do Sul. O prefeito Juninho,
juntamente com a primeiradama Rafaela, vice-prefeito
Minoru, vereadores Beto e
Canova e secretários municipais e diretores, estiveram na
Escola Souza Naves recepcionando pais e alunos.
No início da manhã, logo
após a recepção, aconteceu a
entrega dos materiais escolares de 2019, onde a secretária de Educação Cristiane
e coordenadora pedagógica
Leila, fizeram a solenidade de entrega. Durante a
ocasião, o prefeito Juninho
fez uma oração e também
aproveitou para agradecer
e parabenizar todos os funcionários e colaboradores da
educação, de professores a
diretores, motoristas e serviços gerais; todos que contribuem com o aprendizado
de nossas crianças, também
foi destacado o número de
investimentos realizados, e
que vem sendo feitos na área
da Educação do município,
como:
* Escola 1000 de Guaiporã - Investimento de R$
100.000,00
* Construção do Muro
do Colégio Tiradentes - R$
15.000,00
* Reparos rápidos para
Colégio Tiradentes - R$
150.000,00
* Escola Conectada

DIRETOR DE ESPORTES
Também foi apresentado para todos os
professores, em cada instituição, o novo diretor de esportes do município, o professor de
educação física Hugo Henrique Serigioli - que
cuidará de todas as atividades desta área.
“Investir na educação deve ser sempre prioridade, com educação aumentamos o índice de
desenvolvimento, o conhecimento e o saber de
nossas crianças e adolescentes, com educação
a sociedade se transforma, e temos esse compromisso de sempre proporcionar o melhor,
investir na educação do nosso município é a
nossa prioridade.”- Relatou o prefeito Juninho.
Estudantes, pais, professores e outras lideranças da comunidade participaram da solenidade

da creche de Guaiporã e
CMEI de Cafezal do Sul
* Oficinas em contra
turno escolar
Além da grande conquista que irá proporcionar mais
conforto e segurança para todos os cafezalenses, a cons-

trução de uma nova Escola,
no valor de R$ 1.920.456,18,
e mais R$ 1.609.932,81 para
construção de uma nova
creche. Segundo o prefeito é
um investimento grandioso
que melhorará ainda mais a
educação.

No evento a coordenadora pedagógica Leila , vereador Osvaldo Canova, vereador Roberto
de Melo Beto, secretária de educação Cristiane, primeira dama Rafaela, Prefeito Juninho, vice
Minoru, diretora da escola Souza Naves Rosimere

Guaiporã e Jangada
* Aquisição de uniformes
para todos os alunos, bolsas e materiais escolares
* Inclusão de café da manhã na Escola Souza Naves

* 05 ônibus escolares
* Pintura da creche de
Guaiporã
* Retorno das obras da
construção da quadra da
Escola Souza Naves

* Construção de muro na
escola de Guaiporã
* Carro para Secretaria
de Educação
* Aquisição de ar-condicionado para todas as salas

Estudantes exibem o material recebido da Prefeitura

Mariluz discute a destinação correta dos resíduos da construção civil
Mariluz - Foi realizada
quinta-feira na Câmara
Municipal de Mariluz às
19h30 a primeira reunião
com intuito de mostrar aos
empresários da área da
construção civil a importância de obter uma área
devidamente licenciada e
utilizar caçambas somente
com resíduos adequados
para serem depositados
nos aterros, entre outras
exigências. Além das melhorias, a Secretaria de Meio
Ambiente visa atender a Lei
Municipal nº 34 de 2011.
Para o prefeito Nilson
Cardoso, esse é mais um

passo importante para a
cidade. “Hoje enfrentamos
um problema sério de limpeza, isso gera uma série
de desafios, principalmente
para a limpeza pública. Nossa ideia é poder mensurar
a quantidade de resíduos
gerados por caçambas e
trabalhar junto à população,
a consciência ambiental para
a redução da produção de
lixo, reuso de materiais recicláveis e destinação correta.
O mundo não suporta mais
atitudes que agridem o meio
ambiente, precisamos mudar,
começar a fazer diferente, e
continua valendo que do dia

01 ao dia 10 de cada mês,
será permitido jogar lixo e
galhos nas ruas, após essa
data será proibido e o não
cumprimento de tais formas
vai gerar multa conforme diz
a lei”, enfatizou o prefeito.
Durante a reunião, foi
apresentado pelo sistema
de gestão representado pelo
setor jurídico do município
e o Dr Júnior disse que será
implantado o controle de
transporte de resíduos e destinação do mesmo. Os empresários da construção civil
puderam fazer perguntas e
trocar informações sobre a
implantação do sistema e

novos encontros devem ser
realizados a cada etapa para
avaliação e esclarecimentos,
disse Dr júnior.
Estiveram presentes
empresários da construção civil, vigilância sanitária que enfatizou o uso de
EPIS – Equipamentos de
Proteção Individual - nas
construções, secretaria do
meio ambiente, secretários
do município, representante
da vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador, setor de tributação,
empresários, vice-prefeito
Laurindo Sabatini Fonte:
assessoria de comunicação.

Prefeito Nilson Cardoso orienta os empresários dos setor
de construção civil
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IHOJE
I
A MEIA NOITE

Horário de verão termina neste
fim de semana; atrase o seu relógio
Na virada deste
sábado (16) para domingo, à meia-noite,
termina o horário de
verão em São Paulo e
outros nove estados
brasileiros, bem como
no Distrito Federal.
Os relógios devem ser
atrasados em uma
hora, voltando para
23h, ou seja, o sábado
será mais longo.
As linhas do metrô
1- Azul, 2- Verde, 3Vermelha e 15- Prata
vão funcionar até a
1h da madrugada do
domingo. A medida
também será adotada
nas linhas 4-Amarela
e 5- Lilás. Com o fim
do horário de verão,
portanto, o metrô funcionará por um período
mais extenso no sábado e fará 76 viagens
extras. A abertura das
estações, no domingo,

acontecerá às 4h40.
O horário de verão
começou em 4 de novembro de 2018. No
ano passado, o Ministério da Educação pediu
para adiar em duas
semanas o início, para
18 de novembro. O governo acatou ao pedido, mas depois recuou
e manteve a data de 4
de novembro.
Em 2018, o Ministério de Minas e Energia
realizou estudos em
parceria com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
sobre a economia
do horário de verão
para o setor elétrico.
As conclusões foram
de que a influência da
mudança nos relógios
era quase neutra. “A
aplicação da hora de
verão, nos dias de hoje,
não agrega benefícios

para os consumidores
de energia elétrica,
nem tampouco em relação à demanda máxima do sistema elétrico
brasileiro, muito em
função da mudança
evolutiva dos hábitos
de consumo e também

da atual configuração
sistêmica do setor elétrico brasileiro”, disse
o ministério, em nota.
A pasta diz ainda que
realizará novos estudos, sobre o período de
2018-2019, que serão
encaminhados ao pre-

sidente, “a quem cabe
a decisão de manter ou
não o horário brasileiro de verão”.
Segundo pesquisa
do Datafolha de setembro de 2017, 56%
dos brasileiros que moram no Sul, Sudeste

e Centro-Oeste, onde
o horário de verão é
adotado, consideram a
medida positiva. Para
38% o horário de verão
é ruim e, para 5%, a
questão é indiferente.
Instituído pela primeira vez no Brasil
em 1931 pelo então
presidente Getúlio
Vargas, que importou
a ideia dos Estados
Unidos, o horário de
verão ficou suspenso
até 1949, porque a população demorou a se
aclimatar à medida.
A mudança de horário
foi e voltou duas vezes
até ser retomada de
vez em 1985, devido ao
baixo nível dos reservatórios de hidrelétricas.
Desde então, a economia de energia serviu
de mote principal para
a mudança nos ponteiros. (Folhapress).

Moto pega fogo após bater em
ônibus. Motociclista fica ferido
Umuarama - A colisão
entre uma moto e um ônibus de transporte de trabalhadores, por volta das 18
horas de ontem, no bairro
Ouro Branco em Umuarama deixou um motoqueiro
gravemente ferido. A moto
pegou fogo após bater na
parte dianteira do ônibus.
Uma testemunha, que
preferiu não se identifica, ressaltou que estava
no quarto vestindo roupa quando escutou um
barulho de batida. Ao
sair para ver a situação, ela viu o rapaz e a
moto em chamas. “Por
ser enfermeira fui até o
acidente tentar ajudar,
mas quando cheguei outros populares haviam
apagado o fogo. Vi que
o rapaz da moto sofreu
queimaduras nos braços
e acho que a situação é
grave. Acredito que ele
teve um TCE [trauma
cranioencefálico]”, disse
a testemunha.
Segundo Gilberto Cândido, gerente de transporte
da empresa Umaflex, o
ônibus de transporte de
trabalhadores estava descendo a rua Ouro Branco
e o rapaz da moto cruzou
o sinal de pare, no cruza-

O carro apreendido estava lotado de cigarros

O acidente foi no Jardim Ouro Branco por volta das 18 horas e a moto ficou destruída pelo fogo

mento com a rua Topazio,
vindo a bater na dianteira
do ônibus. Ainda segundo
o gerente, a empresa vai
procurar o motoqueiro para
prestar ajuda.
O ônibus estava com 40
trabalhadores e ninguém
no veículo se machucou.
Abalado, o motorista o ônibus não quis dar entrevista.
A vítima foi levada pelos
Bombeiros para o Hospital
de Plantão com suspeita de
trauma de crânio e fratura
em um dos braços.

A moto bateu na frente do pneu dianteiro do ônibus

Carro com cigarro e
dinheiro é apreendido
em Umuarama
As equipes da Polícia
Militar de Umuarama visualizaram ontem à tarde
uma Van em atitude suspeita, transitando na Av.
Ângelo Moreira da Fonseca. Após a abordagem e
identificação do condutor,
o mesmo informou que
o automóvel estava carregado de cigarros e que
entregaria a carga em

São Paulo. Durante busca
veicular, foram localizadas
130 (cento e trinta) caixas
de cigarros de diversas
marcas. Com o motorista
foram apreendidos cerca
de R$1.500,00. O veículo
carregado com cigarros,
o motorista e o dinheiro
foram encaminhados para
a Delegacia de Polícia Federal na cidade de Guaíra.

Funcionários da Vale são presos por rompimento de barragem de Brumadinho
Uma operação na manhã desta sexta-feira (15)
prendeu oito funcionários
da Vale nos estados de
Minas Gerais, São Paulo e
Rio de Janeiro. A ação foi
deflagrada pelo Ministério
Público de MG, com apoio
das polícias Civil e Militar,
e ocorreu para apurar
a responsabilidade pelo
rompimento da barragem
em Brumadinho, no último dia 25, que deixou
ao menos 166 mortos. O
número pode subir para
315, dado que ainda há
desaparecidos.
Foram cumpridos 14
mandados de busca e
apreensão, além dos oito

mandados de prisão temporária. Os investigados
presos possuem cargos
de gerência e de equipes
técnicas.
São eles:
- Joaquim Pedro de
Toledo (segundo a Promotoria, gerente-executivo operacional da Vale,
que gerenciava a equipe
responsável pelo monitoramento da barragem
que se rompeu; qualquer
anomalia era comunicada
a ele)
- Renzo Albieri Guimarães Carvalho (subordinado de Toledo, deveria
lhe repassar informações
relevantes da barragem,

segundo a Promotoria)
- Cristina Heloíza da
Silva Malheiros (subordinada de Toledo, responsável pelo monitoramento in
loco da barragem)
- Artur Bastos Ribeiro
(subordinado de Toledo,
participou de troca de
emails em que se discutiu
anomalia nas medições de
pizômetros, aparelhos que
medem pressão da água,
da barragem)
- Alexandre de Paula
Campanha (gerente-executivo de Gestão de Riscos
e de Estruturas Geotécnicas Ferrosos)
- Marilene Christina
Oliveira Lopes de Assis

Araújo (gerente de Gestão
de Riscos e de Estruturas
Geotécnicas Ferrosos)
- Hélio Márcio Lopes
de Cerqueira (engenheiro
da Gerência de Gestão de
Riscos e de Estruturas
Geotécnicas Ferrosos)
- Felipe Figueiredo Rocha (da gerência Gestão
de Riscos e de Estruturas
Geotécnicas Ferrosos)
As prisões são temporárias, com prazo de até
30 dias. Segundo a Promotoria mineira, os detidos são investigados para
determinar a autoria ou
participação em “centenas
de crimes” de homicídio
qualificado, considerado

hediondo.
O juiz Rodrigo Heleno
Chaves, de Brumadinho,
afirmou que a prisão é
imprescindível para as
investigações do inquérito
policial. “Trata-se de delito
de complexa apuração,
praticamente praticado
na clandestinidade. Somente com a prisão deles
será possível aferir quais
as pessoas da Vale que
tomaram conhecimento
dos fatos e optaram pela
postura que ocasionou os
gravíssimos danos humanos e ambientais”, disse.
“Ao que parece, os funcionários da Vale assumiram
o risco de produzir o resul-

tado pois, mesmo diante de
novos elementos aptos a
demonstrar a situação de
emergência (...), não acionaram o Plano de Ação de
Emergência de Barragens
de Mineração (PAEBM)”,
escreveu.
Um dos presos é Alexandre de Paula Campanha, gerente-executivo
de Gestão de Riscos e de
Estruturas Geotécnicas
Ferrosos. Ele foi citado no
depoimento do engenheiro
da Tüv Süd Makoto Namba
à Polícia Federal. A empresa foi a responsável pelos
relatórios que atestaram a
estabilidade da barragem.
(Folhapress)
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Homenagem

Consta que a Band batizará a sala que era ocupada por
Ricardo Boechat na emissora com “Cantinho do Boechat”.
É uma homenagem ao jornalista que morreu no início da
semana.
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No reality de Roberto Justus

Rúbia Baricelli, filha de Luigi Baricelli, será um dos
destaques da nova edição do reality “O Aprendiz”, que
estreará a tela da Band. Ela é famosa na Internet.

E falando em Roberto Justus

NOTÍCIAS DA

O empresário e apresentador é vovô novamente. Nasceram as gêmeas Sienna e Chiara, filhas de Fabiana Justus.
Parabéns à família!

Pós-graduação – Inscrições abertas

Em segunda instância, o empresário Lírio Parisotto foi
condenado a um ano de prestação de serviços à comunidade por ter agredido à atriz e ex-modelo Luiza Brunet.

UNIPAR
MBA em Gestão Tributária,
Perícia e Auditoria

Condenado

Curso é destinado aos profissionais
de Ciências Contábeis, Direito,
Administração e áreas afins

Nova música

Silva chega cheio de axé no seu novo single “Nós
dois aqui”, um samba-reggae romântico que canta ao
lado de Illy, baiana apontada como uma das promessas da música contemporânea. A canção, produzida
por ele e composta em parceria com Lucas Silva,
tem refrão chiclete e fala daqueles amores intensos
de verão, que neste caso parece até ser vivido pelas
ruas do Pelourinho, em Salvador. “Essas coisas não
há lei, ninguém pode explicar, grande como o mar,
só nós dois aqui”, diz um trecho da música, que traz
influências que vão de Caymmi a Banda Eva. Confira
nas plataformas digitais.

Sempre
sucesso

Arlete Salles tem 76
anos e vigor invejável. Com
força e determinação, ela
venceu o câncer de mama
tempos atrás e continua
trabalhando, sempre com
muito sucesso. Na foto ela
aparece em um evento recente exibindo muito charme e sensualidade. Ainda
de férias depois de ter
atuado em “Segundo Sol”,
Arlete Salles será uma das
protagonistas de “Eu, Minha Vó E A Boi”, a série de
humor escrita por Miguel Falabella. Neste novo trabalho, a atriz contracenará principalmente com Susana
Vieira. A produção terá doze episódios e será exibida
no segundo semestre.

Romance
internacional

Katy Perry e Orlando
Bloom vivem um romance
cheio de indas e vindas. No
entanto, segundo fofoqueiros
internacionais, a cantora foi
surpreendida por um presente de seu amado. Aproveitando o Dia dos Namorados
americano, Bloom deu a Katy
um belíssimo e valioso anel
de compromisso.

Segunda
temporada

Silvio Santos bateu o martelo e resolveu que a segunda
temporada de “A Garota da
Moto” estreará na noite do dia
13 de março, uma quarta-feira. A série continua sendo estrelada por Christiana Ubacn.

Currículo de dar
inveja

O entrevistado do “Cinejornal” de hoje é Chay Suede, ou melhor, Roobertchay
Domingues da Rocha Filho.
No programa, que vai ao ar
às 21 horas no Canal Brasil,
o ator conversou com Simone
Zuccolotto sobre sua participação no filme “Minha Fama
de Mau”, cinebiografia de
Erasmo Carlos, em que ele
vive o próprio cantor. Chay
falou ainda de outras quatro
produções com previsão de
estreia para os próximos
meses: “Quatro por Quatro”,
“Vagalume”, “Domingo” e “O
Eremita” – filme dirigido por
ele e com roteiro assinado
por seu pai, Roobertchay
Domingues da Rocha.

O método MBA de ensino é indicado aos
profissionais que buscam a gestão e lidam
com empresas e negócios. Na Unipar são
várias opções deste método indicado àqueles
que querem alavancar a carreira escolhida.
Na Unidade de Umuarama, o MBA Gestão
Tributária, Perícia e Auditoria está com as
inscrições abertas.
O curso visa habilitar os profissionais
das atividades empresariais a lidar com as
diversas espécies tributárias existentes no
Brasil, incluindo as obrigações de natureza
contábil, declarações, recolhimentos,
retenções, pagamentos. Além disso, capacita
para identificar oportunidades e estruturar
planejamentos tributários.
O corpo docente é de excelência, formado
por especialistas, mestres e doutores. Na matriz
curricular destacam-se as disciplinas: Auditoria
das Demonstrações Contábeis, Contabilidade
Financeira, Crime Contra Ordem Tributária,
Estratégica Empresarial, Gestão dos Impostos
sobre a Renda e Perícia Contábil e Tributária.

Descontos – Programa de Fidelização
Ex-alunos da Unipar formados em 2018
ganham 20% de desconto nas mensalidades
do curso; formados em anos anteriores,
15%; ex-alunos de cursos de especialização
concluídos na Unipar, 20%; ex-alunos 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%. Desconto vale
somente se as parcelas forem pagas até a
data do vencimento e não é concedido aos
cursos com número de vagas inferior a 15.
Saiba mais no site www.unipar.br

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45
Não há exibição.

ESPELHO DA VIDA - 18h20, na Globo
Cris/Julia sofre com a surpresa de Gustavo, e
Bendita tenta confortá-la. Alain conta para Grace
sobre a possibilidade de Cris ter sido dopada. Dora
recebe flores de Otávio e desdenha de Graça. Sheila
chantageia Isabel para não denunciar à Polícia que
foi ela quem dopou Cris. Daniela e Cláudio se beijam,
e Bola vê. Hildegard e Hakima produzem Lucas para
apresentá-lo a pretendente. Marcelo pede Mariane em
casamento, mas a atriz se assusta. Cris/Julia ameaça
Eugênio para impedir que Bendita seja demitida.

VERÃO 90 – 19h30

Jerônimo descobre que foi enganado por Vanessa
e a humilha na frente de todos. Álamo não dá importância para as visões de Madá. Disfarçada, Madá
invade o programa ao vivo de Nicole na PopTV e avisa
que ela corre perigo. Odélia vê a foto de Jerônimo na
bolsa de Vanessa e o reconhece. Vanessa procura
Janaína dizendo que é ex-namorada de Jerônimo e
acaba obtendo mais informações sobre o passado do
rapaz. Lidiane vibra ao saber que Manuela passou no
teste. Vanessa revela a Jerônimo que descobriu tudo
sobre ele e que ele está em suas mãos agora. Janaína
e Herculano seguem Vanessa e chegam à casa onde
está Jerônimo.

O SÉTIMO GUARDIÃO - 21h15

Mirtes volta atrás e abre a igreja. Elisa aconselha
Diana sobre seu problema com Rivalda. Ondina sugere que Nicolau pense em como recuperar sua família.
Afrodite se emociona com os filhos. Gabriel e Murilo
descobrem porque Valentina está mantendo Feijão
em sua casa. Bebeto fica tenso ao ver Rivalda no
ônibus para Greenville, mas não conta de seu teste.
Nicolau vê o quiosque fechado e tira satisfações com
Afrodite. Sampaio chega com Feijão próximo ao local
de sua queda. Machado ameaça prender Valentina
por causa de Feijão.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Não há exibição.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30

Não há exibição.

Prepare-se para enfrentar desafios
neste dia, tanto na vida pessoal
quanto na profissional. Recorra a usa
habilidade e enfrente os obstáculos
com otimismo e jogo de cintura.

Estará mais focado na área profissional nos próximos dias. Uma notícia da
família, no entanto, poderá deixa-lo
preocupado. Controle a sua impaciência para não criar atritos com parentes.

Em vez de especular sobre a vida
alheia e fazer críticas negativas em
relação aos outros, confie mais em
si mesmo. Pode haver pedras no
caminho, mas não será para sempre.

O sucesso do seu trabalho continua
dependendo da produção em equipe.
Isso vai obriga-lo a treinar a paciência
com as limitações dos outros. À noite,
tente relaxar um pouco.

Mudanças são uma constante em sua
vida por causa do seu temperamento
instável. Mesmo assim, as de hoje
podem deixá-lo inseguro. Tenha calma, poderão ser novas oportunidades.

A balança pode estar acusando uns
quilos a mais. Troque os alimentos
que engordam por saladas, frutas e
carnes magras. Seu entusiasmo não
deve exceder os limites do bom senso.

Não está fácil conciliar harmonicamente a vida pessoal aos interesses
profissionais. O trabalho tem absorvido muito tempo e os amigos e
familiares estão carentes e querem
mais atenção.

O momento é ideal para desenvolver o
seu potencial e criatividade. Harmonia
total com a pessoa amada. Bom
também para o relacionamento com
familiares e amigos.

Qualquer elogio que receber hoje terá
efeito imediato em sua vida. Permita
a você mesmo pequenos prazeres e
não se cobre demais. Descanse para
aliviar-se um pouco do estresse.

Poderá acordar com mal-estar físico e
falta de ânimo para encarar mais um
dia. Antes de ir ao trabalho, caminhe
um pouco. Isso poderá ajuda-lo a
arejar a cabeça e tirar um pouco da
tensão.

No trabalho, não deixe que as chateações rotineiras piorem ainda mais
o seu estado emocional. Segure
para não reclamar dos colegas que
atropelam o seu serviço. Amanhã tudo
será melhor.

O egoísmo e a ganância das pessoas
em geral ameaçam roubar o seu entusiasmo pela vida. Não se deixe abater
pelo outro. O seu desafio é viver bem,
apesar da difícil realidade.

A8

UMUARAMA, SÁBADO, 16 de fevereiro de 2019

Umuarama Ilustrado

www.ILUSTRADO.com.br

Esportes

editoria@ilustrado.com.br

IPALMEIRENSE
I

Jair Bolsonaro usa camisa ‘pirata’ do
Palmeiras em reunião e bomba na web
O combate à pirataria é
diário em clubes de futebol
e, nesta quinta-feira (14),
ganhou um episódio que gerou estranheza em um dos
principais times do Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro postou uma foto em suas
redes sociais usando uma
camisa falsa do Palmeiras
durante uma reunião.
A imagem causou repercussão instantânea, com
alguns torcedores questionando a conduta do político
e com outros minimizando
o fato. A reportagem apurou que a peça é pirata e remete ao uniforme utilizado
pelo clube em 2007, ainda
da época que a Adidas era
fornecedora. Procurada, a
empresa disse que não vai
se pronunciar.
Bolsonaro também foi
consultado pelo UOL Es-

Presidente Bolsonaro durante reunião com a camisa do Verdão

porte e disse, por meio da
Secretaria de Comunicação
do Planalto, que não iria se
manifestar sobre o assunto.
Na festa do título do Brasileirão no ano passado,

CBF confirma data e local do
amistoso contra o Panamá
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
anunciou o amistoso com o Panamá, o penúltimo antes da convocação para a final para a
Copa América. O jogo está marcado para o dia
23 de março, às 14h (de Brasília), no Estádio
do Dragão, em Porto (Portugal).
Por intermédio de um comunicado em seu
site oficial, a entidade máxima do futebol brasileiro confirmou o duelo contra os panamenhos.
A equipe de Tite ainda encara a República
Tcheca no dia 26, em Praga, no último compromisso antes de a comissão técnica definir os 23
atletas para o torneio a ser disputado no Brasil.
A convocação para os dois jogos de março
será realizada no próximo dia 28 de fevereiro,
às 11h, no Rio de Janeiro. Na lista, o técnico
não deve contar com o craque Neymar, ainda
em recuperação de cirurgia no pé direito.
Para definir o grupo para os testes finais
antes da lista da Copa América, Tite e comissão
técnica definiram uma programação longa de
observação in loco. Por exemplo, a ideia do
treinador é contar com Vinícius Júnior, que
vive excelente fase no Real Madrid, para os
duelos de março.
O ex-flamenguista, inclusive, deve ser o
primeiro atleta na Europa a se encontrar com
o preparador físico Fábio Mahseredjian e ao
auxiliar Matheus Bachi, encarregados desta
viagem à Europa. A dupla de Tite vai visitar
neste sábado o treino do Real Madrid.
O treinador, desta vez, permaneceu no Brasil
e esteve na última quinta-feira no Maracanã
para assistir o duelo entre Flamengo x Fluminense. Tite aproveitou a chance para também
prestar condolências às dez vítimas fatais do
incêndio no Ninho do Urubu. (Folhapress)

o Palmeiras personalizou
uma camiseta e entregou
nas mãos do presidente.
Ele, no entanto, apareceu
na imagem com a falsificada.

Palmeiras, Puma e seus
parceiros conversam de
forma frequente para organizar ações contra a
pirataria. A prática causa
prejuízos diários a todos os

envolvidos. Não à toa, clube
e fornecedora entram com
ações na Justiça praticamente todos os dias para
impedir a comercialização
de produtos irregulares.
Em 2017, por exemplo,
um levantamento feito pelo
Fórum Nacional contra
a Pirataria e Ilegalidade,
mostrou que o Brasil perde
R$ 130 bilhões por ano com
pirataria, contrabando e
comércio ilegal de produtos
e conteúdo.
Essa é uma das lutas
que ocupa mais tempo dos
departamentos jurídicos
de time e empresa alemã,
que também gera custo
para clube e fornecedora.
Juntos, eles agem na caça
às lojas que vendem na
internet e também estudando forma de impedir
a comercialização física.

Desde a sua chegada ao
Palmeiras, a Puma declarou se preocupar bastante
com a ação do mercado
pirata. Por isso, manteve
todos os detalhes de seu
lançamento em segredo
até o primeiro minuto de
2019. Além de ampliar a
curiosidade do público, a
estratégia atrasa a produção daqueles que agem
ilegalmente.
Em dias de jogo, é comum ver ambulantes comercializando uniformes
falsos nas imediações do
estádio. Eles conseguem
entrar no cerco mesmo sem
ingresso e agem livremente
vendendo uniformes que
começam com o preço de
R$ 30. Na calçada à frente,
a loja oficial do clube vende
o produto oficial por R$
249,90.

Corinthians, Santos e Fluminense jogam
em casa na 2ª fase da Copa do Brasil
Os jogos serão disputados entre os
dias 19 de fevereiro e 7 de março
Confira a tabela:

19 de fevereiro
19h15: Londrina x Paraná
20 de fevereiro
19h15: Luverdense x Figueirense
21h30: Corinthians x Avenida (RS)
21h30: Santa Cruz x Náutico
21h30: Serra (ES) x Vasco da Gama
21 de fevereiro
19h15: Criciúma x Oeste
21h30: Goiás x CRB

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (15)
detalhes dos confrontos da
segunda fase da Copa do Brasil 2019. Por meio da Diretoria
de Competições da entidade,
os 40 clubes classificados
conheceram local, data e
horário dos jogos da próxima
fase do torneio.
Na segunda fase, os classificados serão definidos
novamente em jogo único.
No entanto, diferente do que
ocorreu na primeira fase,
nenhum clube tem a vantagem do empate -placar que
beneficiava o time visitante
na rodada inicial. Caso o
jogo termine empatado, a

classificação será definida
nos pênaltis.
Vice-campeão da Copa do
Brasil de 2018, o Corinthians
jogará na Arena Corinthians
contra o Avenida (RS). A
partida acontece em 20 de fevereiro, às 21h30 (horário de
Brasília). Simultaneamente,
Santa Cruz e Náutico fazem
clássico no Arruda.
No dia 27, o Botafogo recebe o Cuiabá no estádio
Nilton Santos às 21h30. Posteriormente, Fluminense e
Ypiranga jogando no Maracanã, em 6 de março, às
21h30, enquanto Santos e
América-RN medem forças
no dia seguinte, também às
21h30.

26 de fevereiro
21h30: Atlético (CE) x Atlético (GO)
27 de fevereiro
15h30: Bragantino (PA) x Aparecidense (GO)
19h15: Foz do Iguaçu (PR) x Ceará
20h30: URT (MG) x Vila Nova
21h30: Botafogo x Cuiabá
28 de fevereiro
19h15: Tombense x Botafogo (PB)
21h30: Juventude x América (MG)
6 de março
19h15: Santa Cruz (RN) x Bahia
21h30: Fluminense x Ypiranga (RS)
21h30: Mixto (MT) x Chapecoense
7 de março
19h15: Avaí x Brasil (RS)
20h30: ABC x Moto Club (MA)
21h30: Santos x América (RN)
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Publicações legais
Prefeitura Municipal de cafezal do sul

Estado do Parana
TERMO ADITIVO Nº. 01 ao CONTRATO
Nº. 87/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Cafezal do Sul e a empresa: R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Rua Projetada A,
1670, Parque Industrial III , CEP: 87.507.135 na cidade de Umuarama - PR, CNPJ: 04.375.328/0001-43. Denominada
CONTRATADA.
II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal, Sr. MARIO JUNIO KAZUO
DA SILVA, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado á Rua João Antonio Mendes nº 491, Conjunto
Habitacional Mão Amiga, nesta Cidade de Cafezal do Sul-PR, portador do RG sob nº 7.154.290-4 SSP/PR e CPF
sob nº 004.695.479-10
e a CONTRATADA o Senhor CLEBER RUIZ MARTINEZ residente e domiciliado Rua Eloy Baptista Lopes, 6333,
Jardim Aritimbó, na cidade de Umuarama - portador do RG 6.925.696-1 SSP/PR e CPF: 021.110.919-36.
III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito
Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte
integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo Administrativo n.º 49/2018,
Tomada de Preço nº 11/2018.
IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal
no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Quarta– DO PRAZO DE EXECUÇÃO - passando
a ter a seguinte redação:
“Cláusula Quarta – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
- Houve atraso no inicio da execução da obra, devido à previsão de serviços de retirada das árvores e preparação
do terreno da praça, considerando que o distrito de Jangada seu acesso é por estrada de terra, e, devido as fortes
chuvas ocorridas, os maquinários a serem utilizados na retirada das árvores não tiveram condições de chegar ao
local. Ficando assim prorrogado por mais 180 dias o respectivo contrato, sendo de 15 de Janeiro de 2019 a 15 de
Julho de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer
parte integrante do referido instrumento contratual.
3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram
lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
Cafezal do Sul, 15 de Janeiro de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal – Contratante
RCM INFRAESTURA E CONSTRUÇÕES LTDA/ CONTRATADA
CLEBER RUIZ MARTINEZ
Testemunhas:
GLICÉRIO DIAS DE ARAÚJO
CLODOALDO TAKAITI AMORIM
CPF: 395.665.289-49
CPF: 562.792.321-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 046/2019
SÚMULA: Convoca a 11ª Conferência de Saúde do Município de Cruzeiro do Oeste/PR.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política de Saúde, conforme dispõe
a Lei Federal 8.142/90.
Art. 2º - Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde em 13 de fevereiro de 2019, fica convocada a 11ª
Conferência de Saúde do Município para o dia 05 de abril de 2019.
Art. 3º - O tema central da Conferência será “Democracia e Saúde”.
Art. 4º - A Conferência de Saúde será realizada no salão Halley Paz.
Art. 5º - A Conferência será presidida por Cleicy Ferreira de Souza Sodré e coordenada pela Comissão Organizadora
instituída pelo Conselho Municipal de Saúde.
Art. 6º - As normas de organização e funcionamento da Conferência serão expedidas em Portaria deliberadas pelo
Conselho Municipal de Saúde e publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se eventuais disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 14 (QUATORZE)
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso

Estado do Parana
DECRETO N.º1940/2019
DATA: 15 de Fevereiro de 2019.
SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação n° 001/2019.
O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
DECRETA:
Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ICARAIMA LTDA - ME, o
resultado do processo de Inexigibilidade de Licitação n° 001/2019.
Art. 2º) Fica Homologado o resultado de Inexigibilidade de Licitação n° 001/2019, em favor da empresa LABORATORIO
DE ANALISES CLINICAS DE ICARAIMA LTDA - ME, que tem como objeto: CREDENCIAMENTO PÚBLICO
DE PESSOA JURÍDICA, NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
LABORATORIAS, SENDO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EXISTENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
Art.3º). Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 15 dias do mês de Fevereiro de 2019.
DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal

câmara Municipal de Alto Paraíso

Estado do Parana
REPUBLICAÇÃO POR ERRO
PORTARIA N.º 003/2019
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições
legais,
RESOLVE
Constituir Comissão Permanente de Licitação, composta pelos Servidores da Câmara Leonardo José da Silva e
Marcia Milani Grangeiro Paganeli e pelo Vereador Dejalma Gonçalves de Oliveira, para sob a presidência do Vereador
Dejalma Gonçalves de Oliveira, analisar e emitir parecer sobre os processos licitatórios realizados pela Câmara
Municipal no período de 02 de janeiro de 2019 à 3l de dezembro de 2019.
Revoga-se a Portaria n.º 004/2018 de 10/05/2018 publicada em 11/08/2018 na edição nr. 11.260, pagina B8 do
caderno de publicações legais do jornal Umuarama ilustrado.
Esta portaria entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 2019.
Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2019.
EDILSO MARTINS DE MELO
Presidente

Prefeitura Municipal de cafezal do sul

Estado do Parana
TERMO ADITIVO Nº. 05 ao CONTRATO
Nº. 117/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Cafezal do Sul e a empresa: POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA.
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA, CNPJ: 07.496.606/0001-09 com sede na rodovia PR
323 – km 181, s/n, na cidade de cafezal do sul-PR, denominada CONTRATADA.
II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal, Sr. MARIO JUNIO KAZUO
DA SILVA, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado á Rua João Antonio Mendes nº 491, Conjunto
Habitacional Mão Amiga, nesta Cidade de Cafezal do Sul-PR, portador do RG sob nº 7.154.290-4 SSP/PR e CPF
sob nº 004.695.479-10
e a CONTRATADA o Senhor Sr. JOSE ALESSANDRO GONÇALVES residente e domiciliado à Estrada Girassol, n.º
16, AP 6, Distrito de Guaiporã, na cidade de Cafezal do Sul-Paraná, portador do RG n.º 7.327.862-7 SSP/PR e CPF.
028.939.459-70.
III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito
Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte
integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo Administrativo n.º 74/2018,
Pregão Presencial nº 37/2018.
IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal
no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da – CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL, passando a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL”
-Fica acrescentado 25% do item 02 (óleo diesel S10), com aquisição de novos veículos que utilizam esse mesmo
combustível.conforme tabela abaixo:
ITEM
OBJETO
QTDE
VALOR UNIT. VALOR TOTAL
2
ÓLEO DIESEL S10
12.000,00
R$ 3,32
R$ 39.840,00
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer
parte integrante do referido instrumento contratual.
3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram
lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
Cafezal do Sul, 16 de fevereiro de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal – Contratante
POSTO CAFEZAL DO SUL LTDA
JOSE ALESSANDRO GONÇALVES
Testemunhas:
GLICÉRIO DIAS DE ARAÚJO
CLODOALDO TAKAITI AMORIM
CPF: 395.665.289-49
CPF: 562.792.321-53

Prefeitura Municipal de cafezal do sul

Estado do Parana
TERMO ADITIVO Nº. 05 ao CONTRATO
Nº. 32/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Cafezal do Sul e a empresa: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO TERRITÓRIO DE ENTRE RIOS
– COOPELER.
I – CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede a Av. Ítalo Orcelli, 604, inscrita no CNPJ sob o n.º 95.640.652/0001-05, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO TERRITÓRIO DE ENTRE RIOS –
COOPELER, Sito a Rodovia PR 490, S/N – Km 01 – Parque Industrial – CEP: 87.555-000 CNPJ: 08.609.132/0001-27,
na cidade de São Jorge do Patrocínio denominada CONTRATADA
II – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE o Senhor Prefeito Municipal, Sr. MARIO JUNIO KAZUO
DA SILVA, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado á Rua João Antonio Mendes nº 491, Conjunto
Habitacional Mão Amiga, nesta Cidade de Cafezal do Sul-PR, portador do o Sr. JOSÉ CARLOS ANDRÈ, residente
e domiciliado à Estrada, Marajó Lote1009 B, Zona Rural, Município de Altônia, portador do RG n.º 3.997.413-4-SSP/
PR e CPF. 608.481.709-20.
III – DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Senhor Prefeito
Municipal, e necessidade justificada em razão de fato superveniente, sendo que este termo passa a fazer parte
integrante e complementar do Contrato original, como se nele estivesse contido Processo Administrativo n.º 14/2018,
Pregão Presencial nº 09/2018.
IV – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidos, pela Lei Federal
no. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
– Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da – CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO
CONTRATO, - passando a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO”
-Fica prorrogado por 12 meses o respectivo contrato, sendo de 22 de março de 2019 a 22 de março de 2020, pois a
necessidade é continuada Pelo mesmo valor contratual de R$ 50.880,00 (cinquenta mil oitocentos e oitenta reais).
Proveniente do item (01), como segue:
Item
Descrição do material
Qtde
Marca
Valor Unitário Valor Total
01
Fornecimento de Leite Padrão, Leite Pasteurizado Padronizado, enriquecido de vitaminas A, D, e Ferro,
fornecido em saco plástico com informações nutricionais.
24000 COOPELER 2,12
R$ 50.880,00
VALOR TOTAL
R$
50.880,00
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 – O presente Termo Aditivo entra em vigor na data da assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 – Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer
parte integrante do referido instrumento contratual.
3.2 – E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram
lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
Cafezal do Sul, 16 de fevereiro de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal – Contratante
COOP. DOS PROD. DE LEITE DO TERRITÓRIO DE ENTRE RIOS– COOPELER
JOSÉ CARLOS ANDRÉ
Testemunhas:
GLICÉRIO DIAS DE ARAÚJO
CLODOALDO TAKAITI AMORIM
CPF: 395.665.289-49
CPF: 562.792.321-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE cidade gaúcha

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 017/2019
Ementa: Abre crédito suplementar por superávit financeiro por fonte de recurso, embasado no disposto no artigo 5º da
Lei Municipal 2332/2018 e artigo 18 da Lei Municipal 2326/2018 e da Outras Providências.
ALEXANDRE LUCENA, prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso de minhas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - Fica nos termos do disposto no artigo 5º da Lei Municipal 2332/2018 e artigo 18 da Lei Municipal 2326/2018
aberto no corrente exercício financeiro, crédito suplementar por superávit financeiro, por fonte de recursos, apurado
em 31/12/2018, no montante de R$ 84.990,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e noventa reais), com a seguinte
ordem classificatória:
		
06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		
06.01
DIVISÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ft
Fc
1012212312031
Administração geral da saúde
518
798
4.4.90.52
Equipamentos e material permanente
84.990,00
Art. 2º - Para cobertura do crédito de que trata o artigo 1.º, será utilizado como recurso o superávit financeiro apurado
em balanço patrimonial do exercício de 2018 de acordo com o inciso I, § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64,
no valor elencado no artigo 1º deste Decreto.
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar por provável excesso de arrecadação, não contará no limite
estabelecido para tais créditos adicionais suplementares, conforme estabelecido no artigo 18, § 2º da Lei Municipal
2326/2018 e artigo 5º, § 2º da Lei Municipal 2332/2018.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições.
Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 15 de fevereiro de 2019.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
FUNDAMENTAÇÃO:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 13/2019
DISPENSA Nº. 11/2019
Base legal – Art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21/06/93.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para execução de obra de construção de
calçadas em vias públicas do Município de Douradina, Estado do Paraná.
Contrato de Prestação de Serviços nº. 019/2019		
ID: nº. 1829
Data do Contrato 13/02/2019
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor João Jorge Sossai, Prefeito Municipal, abaixo assinado, em
pleno exercício de suas funções.
CONTRATADA:
P. DOS SANTOS -ME, com sede Rua Hermínio França de Oliveira Filho, nº 175, Jardim Guaritá, CEP. 87.485-000, na
Cidade de Douradina, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 21.598.042/0001-46, por ter apresentado o menor preço no
valor de R$-8.569,56(oito mil, quinhentos e sessenta nove reais e cinquenta centavos).
Prazo de vigência: 12 (doze) meses
Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (13/02/2019).
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão N.º 20/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2019
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
DATA DA ABERTURA.: 28/02/2019
HORÁRIO.:09:30 horas
LOCAL.: EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL/DIVISÃO DE COMPRAS
OBJETO: Contratação de empresa autorizada destinado a prestar serviços funerais as famílias de baixa renda,
referente a concessão de urnas, taxas de assistência e translado. Órgão solicitante Secretaria Municipal da Ação
Social - Divisão Funda Municipal de Assistência Social. Conforme especificações no anexo I.
TIPO: Menor Preço
REGIME CONTRATAÇÃO: Global
PREÇO MÁXIMO TOTAL
VALOR DA DESPESA POR EXTENSO
50.660,00
Cinquenta Mil, Seiscentos e Sessenta Reais
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias Após emissão da nota fiscal
PRAZO DE ENTREGA: diariamente - Os produtos licitados deverão ser entregues no município, em local especificado
pela Secretaria Municipal da Ação Social ,conforme solicitação e autorização de empenho, sem custo adicional no
valor licitado.
Acesso ao Edital pelo site oficial do Município www.cruzeirodooeste.pr.gov.br - Acesso à Informação Municipal,
maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua
João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal 169.
Cruzeiro do Oeste, 14/02/2019
KEILA FERREIRA DE SOUZA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº. 246/2019
SUMULA: CONCESSÃO DE DIÁRIA
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
R E S O L V E:
ART. 1º FICA AUTORIZADO A SENHORA MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, PREFEITA MUNICIPAL
INTERINA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº. 133/2005 E TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO FORMULADA,
A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA + 30% +40% PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS,
ALIMENTAÇÃO E TÁXI NOS DIAS, 18 E 19 FEVEREIRO DE 2019, ONDE ESTARÁ CUMPRINDO AGENDAS,
SEDU, PARANÁ CIDADE, DER E ALEP.
ART. 2º ESTA PORTARIA ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 15 (QUINZE)
DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA
REGINA REGINA COVRE CARMINATTI
TESOUREIRA
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
UNIDADE REQUISITANTE:
NOME BENEFICIÁRIO
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
LOTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL CARGO/FUNÇAÕ
PREFEITURA MUNICIPAL CLASSE/NÍVEL
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO
CPF
795.588.109-59
AGÊNCIA BANCÁRIA
Banco do Brasil
Nº. DE AGÊNCIA
0516-9
Nº. CONTA CORRENTE
6501-3
DESTINO
CURITIBA - PR
MOTIVO
PARTICIPAR DE AGENDAS SEDU, PARANA CIDADE, DER, ALEP
PERÍODO
18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019
QT. DIÁRIAS
2 DIÁRIAS + 30%+ 40%
VALOR UN.
VALOR TOTAL
Nº. EMP.
OUTRAS INFORMAÇÕES
ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE
ASS. UNIDADE GESTORA
(AUTORIZAÇÃO)
ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE
____/_____
(RECEBIMENTO)
ASS. DO SERVIDOR
___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE cidade gaúcha

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 015/2019
Ementa: Abre crédito adicional por excesso de arrecadação embasado no disposto na Lei 2326/2018, em especial o
artigo 19º, e Lei 2332/2018, em especial o artigo 6º, e da Outras Providências.
ALEXANDRE LUCENA, prefeito municipal de Cidade Gaúcha, no uso de minhas atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - Fica, nos termos do disposto na Lei 2326/2018, em especial o artigo 19º, e Lei 2332/2018, em especial o
artigo 6º, aberto no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar, por excesso de arrecadação, por fonte
de recurso do exercício financeiro de 2019, sem comprometimento financeiro, em até R$ 769.514,04 (setecentos e
sessenta e nove, quinhentos e quatorze reais e quatro centavos), com a seguinte ordem classificatória:
09
SEC. DE IND. COM. AGR. PEC. M. AMB. REC. REN.
09.03
DIVISÃO DE VIAÇÃO, SERV. URB. E LIMPEZA PUB
Ft
Fc
1545112643067 Pav. aslf., bloq., recape, gal. pluv. e passeio público
1009
2118
4.4.90.51
Obras e instalações
769.514,04
Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados como recursos o excesso de
arrecadação apurado em receita provenientes de operação de crédito, advindos do Serviço Social Autônomo
PARANACIDADE, por meio de contrato de repasse, não previsto em orçamento do presente exercício financeiro,
de acordo com o artigo 43, § 1.º, inciso II da Lei Federal n.º 4.320/64, no valor elencado no artigo 1º deste Decreto.
Art. 3º - O presente crédito adicional suplementar por provável excesso de arrecadação, não contará no limite
estabelecido para tais créditos adicionais suplementares, conforme estabelecido no artigo 19, § 2º da Lei Municipal
2296/2017 e artigo 6º, § 2º da Lei Municipal 2299/2017.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições.
Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, 15 de fevereiro de 2019.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

FONE (044) 3643 -1301  CEP 87570-000
Rua Jorge Ferreira nº.550 - Francisco Alves - Paraná
ATO DA MESA Nº 006/2019
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O
DISPOSTO NO ARTIGO 25, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO NA
RESOLUÇÃO Nº001/2017.
RESOLVE:
Autorizar o Vereador da Câmara Municipal de Francisco Alves, LIOMAR MENDES LISBOA a viajar a cidade de
Curitiba nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2019, para participar do curso “A IMPORTÂNCIA DOS PODERES
NA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS NOVAS
PERSPECTIVAS DE ARRECADAÇÃO” – promovido pela IFAG – Instituto de Formação e Assessoria em Gestão
Pública - em Curitiba – Paraná.
Fica o vereador acima nominado, autorizado ao recebimento de 03 (três) diárias de acordo com o contido na
Resolução nº001/2017, bem como o reembolso das passagens.
Edifício da Câmara Municipal de Francisco Alves, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
Miguel Arcanjo dos Santos 		
Rubens Eugênio dos Santos
Presidente 			
1º Secretário
Liomar Mendes Lisbôa 		
Valtair Jacintho da Silva
Vice-Presidente 		
2º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE mariluz

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA N.º 012/2019
Súmula: Concede Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição.
NILSON CARDOSO DE SOUZA, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições,
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o processo de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, da servidora VERÔNICA
GARCIA.
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida a servidora pública municipal, VERÔNICA GARCIA, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR
DE CONTABILIDADE, portadora CIRG. nº 4.370.674-8-SSP/PR., e inscrita no CPF/MF nº 598.449.309-87,
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005.
Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal, o valor de R$ 7.306,27 (sete mil, trezentos e seis reais e vinte e sete
centavos), conforme planilha de cálculo de proventos.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 16 de fevereiro de 2019.
Mariluz-PR., 15 de fevereiro de 2019.
NILSON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito Municipal

b1

leis@ilustrado.com.br
CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

FONE (044) 3643 -1301  CEP 87570-000
Rua Jorge Ferreira nº.550 - Francisco Alves - Paraná
ATO DA MESA Nº 007/2019
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O
DISPOSTO NO ARTIGO 25, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO NA
RESOLUÇÃO Nº001/2017.
RESOLVE:
Autorizar a Servidora da Câmara Municipal de Francisco Alves, ROSANGELA ONOFRE a viajar a cidade de Curitiba
nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2019, para participar do curso “A IMPORTÂNCIA DOS PODERES NA EXECUÇÃO
E FISCALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AS NOVAS PERSPECTIVAS DE
ARRECADAÇÃO” – promovido pela IFAG – Instituto de Formação e Assessoria em Gestão Pública - em Curitiba
– Paraná.
Fica a servidora acima nominada, autorizada ao recebimento de 03 (três) diárias de acordo com o contido na
Resolução nº001/2017, bem como o reembolso das passagens.
Edifício da Câmara Municipal de Francisco Alves, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
Miguel Arcanjo dos Santos 		
Rubens Eugenio dos Santos
Presidente 			
1º Secretário
Liomar Mendes Lisboa 		
Valtair Jacintho da Silva
Vice-Presidente 		
2º Secretário

Prefeitura Municipal de guaira

Estado do Parana
Republicação por incorreção
DECRETO Nº 205/2018
Data: 04.06.2018
Ementa: constitui Comissão Central Organizadora da 43ª Festa das Nações no Município de Guaíra, Estado do
Paraná, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, e consoante o artigo 84, inciso I, letra
“O da Lei Orgânica do Município de Guaíra e os dispositivos da lei municipal 1380 de 27/03/2006”, e, considerando o
memorando on-line sob o nº 687/2017,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a data de 26 de abril a 1º de maio de 2019 para a realização da 43ª Festa das Nações do
Município de Guaíra, Estado do Paraná.
Art. 2º Fica constituída a Comissão Central Organizadora doravante denominada CCO, composta pelos seguintes
membros, com as atribuições de desempenhar todas as atividades inerentes à realização da 43a Festa das Nações
de Guaíra:
Presidente José Carlos Teodoro Delfino
Vice-Presidente Edson Gomes Pepi
Assessores Jurídicos Wilson da Costa Lopes, João Fernando Pinto Grecillo e Mariana de Oliveira Cândido
Coordenadores de Segurança Ivanio Worms, Edson Manoel Auler e Gustavo Henrique Costa Vaz
Coordenadores da Fronteira do Leite
Valberto Paixão da Silva, Emerson Nascimento, Roberto Soares,
Zinaldo da Rocha e Danilo Dias
Coordenadores da Expo Guaíra Oswaldo Francisco Junior, Juliana Rigolon e Adriano Cezar Richter
Coordenadores de Logística Sinomar Maria Neto, Thomaz Luiz Zeballos e Fabiano Melanias Raddatz
Coordenadores de Eventos
Marli de Souza Jardim, Lucinéia Raimunda de Souza, Luis Felipe Martins dos Anjos,
Marcelo Aristides de Lima e Manuel Gómez Cabrera
Coordenadores de Marketing Marcelo Aquino, Cintia Marques da Silva, Adriane Schirmann e Adalton Raimundo da
Cunha
Secretários Camila de Souza Terron, Ana Cláudia Eloy Folleto e Angélica Cristina de Matos
Tesoureiros Fabian Persi Vendruscolo, Walter Fabiano dos Santos e Claiton Schlindwein
Parágrafo único. Farão igualmente parte da CCO, os representantes indicados pelas organizações assistenciais do
Município conforme seguem:
I.
Lar São José de Guaíra, CNPJ 77.807.584/000136;
II. Associação Pestalozzi de Guaíra – Escola Mário Luiz, CNPJ 77.418.655/0001-09;
III. Associação Casa da Sopa Amor e Caridade, CNPJ 00.082.828/0001-36;
IV. Pastoral da Criança de Guaíra, CNPJ 81.588.873/0020-21;
V. Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Guaíra, CNPJ 75.426.510/0001-24;
VI. Associação Guairense de Pessoas com Deficiência Vida Nova, CNPJ 03.766.933/0001-82;
VII. Associação Assistencial de Guaíra, CNPJ 75.564.625/0001-85.
Art. 3º À Comissão Central Organizadora compete:
I.
Coordenar a organização geral da 43ª Festa das Nações;
II. Apoiar o Município na definição do modelo de realização da 43ª Festa das Nações nos termos da Recomendação
Administrativa nº 10/2013 pelo MPPR;
III. Divulgar a programação da 43ª Festa das Nações;
IV. Apoiar o Município na fiscalização da execução dos contratos de prestação de serviços;
V. Apoiar o Município na fiscalização do uso dos espaços do Centro Náutico Marinas;
VI. Realizar o concurso da Rainha da 43ª Festa das Nações;
VII. Prestar contas da 43ª Festa das Nações;
VIII. Outras atividades inerentes à realização da 43ª Festa das Nações de Guaíra.
Parágrafo único. É de inteira responsabilidade da CCO, o pagamento de suas contratações e aquisições diretas que
não sejam através do erário municipal, e o recolhimento dos tributos e demais obrigações, vinculados as competências
atribuídas no caput deste artigo, podendo delegar a responsabilidade à Associação Comercial e Empresarial de
Guaíra – ACIAG, CNPJ nº 77.115.384/0001-12.
Art. 4º O exercício das funções descritas neste decreto, será considerado serviço público relevante e não será
remunerado.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 04 de junho de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de guaira

Estado do Parana
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 029/2019
Data: 11.02.2019
Ementa: cria fontes de despesas e abre Crédito Suplementar por SUPERAVIT financeiro do exercício de 2018 e
anteriores, no valor de R$ 2.706.215,73 (dois milhões, setecentos e seis mil, duzentos e quinze reais e setenta e três
centavos), e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições
contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria
Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 6º, I da Lei
Orçamentária Anual nº 2.071/2017 de 13/12/2018, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, e,
considerando o memorando 076/2019,
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a dotação para o Orçamento Geral do Munícipio do exercício de 2019, a fonte de recurso para
despesa ID USO 1000, 144 e 505 para atender as disposições contidas na Portaria 447/02 da Secretaria do Tesouro
Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor de R$ 2.706.215,73 (dois milhões,
setecentos e seis mil, duzentos e quinze reais e setenta e três centavos) na forma abaixo discriminada:
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 3 - Diretoria de Habitação
Ação: 1003 - Construções Executadas pela Habitação
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1219
3449051000000000000 - Obras e instalações 0
135.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas
de Ensino Fundamental - Outros Recursos
Funcional: 0012.0361.0023
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1220
3339093000000000000 - Indenizações e restituições
144
186.954,06
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 1010 - Ampliação, Reforma e Aquisição de Eqptos p/ Educação Infantil
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
388
3449051000000000000 - Obras e instalações 505
360.000,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 2 - Diretoria de Educação Especial
Ação: 2044 - Manutenção das Atividades da Educação Especial
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1221
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 0
100.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 1012 - Aquisição de Bens Imobilizado pela Secretaria Municipal de Saúde
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1222
3449051000000000000 - Obras e instalações 0
100.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 1018 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
957
3449051000000000000 - Obras e instalações 0
250.261,67
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
943
3449051000000000000 - Obras e instalações 0
275.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuária
Ação: 1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1021
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 0
59.000,00
1017
3449051000000000000 - Obras e instalações 0
400.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Ação: 1022 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado de Estrada de Rodagem
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1080
3449051000000000000 - Obras e instalações 0
90.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1223
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
0 600.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 1 - Diretoria de Esporte e Lazer
Ação: 1024 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1154
3449051000000000000 - Obras e instalações 0
100.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turísticas
Ação: 1025 - Construções Executadas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1176
3449051000000000000 - Obras e instalações 0
30.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 1 - Diretoria de Esporte e Lazer
Ação: 2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer
Funcional: 0027.0812.0052
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1167
3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
505 20.000,00
TOTAL
2.706.215,73
Art. 2º Os recursos necessários para cobertura e execução do Crédito Suplementar aberto pelo artigo 1º, serão
constituídos por intermédio de recursos de SUPERÁVIT financeiro do saldo da conta contábil e bancária das receitas
oriundas do Exercício de 2018 e anteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 11 de fevereiro de 2019.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ivaté

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
PARANACIDADE – SAM 25
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº
007/2018 que após a análise e verificação da PROPOSTA DE PREÇOS, verificou o seguinte resultado:
Nº
EMPRESA
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
01
RCM Infraestrutura e Construções LTDA
1º
R$ 866.533,02
Diante disto declarou-se a empresa RCM INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA vencedora do certame.
Ivaté-PR, 15 de Fevereiro de 2019.
Lilian Santana de Brito Soares
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019
PREGÃO (PRESENCIAL) 009/2019 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA
DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
RECURSOS: Tesouro Municipal.
ABERTURA: Às 09h30min. (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS) do dia 28/02/2019.
PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$40.025,00 (quarenta mil e vinte e cinco reais).
Brasilândia do Sul - PR, 15 de fevereiro de 2019.
Fernanda Xeo da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE Maria Helena

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O Município de Maria Helena – PR, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 005/2019.
Objeto: A presente licitação, tem por objetivo a aquisição de placas para sinalização de trânsito, para atender as
necessidades da Secretaria de Urbanismo do Município de Maria Helena de acordo com as especificações constante
no anexo I, parte integrante deste Edital.
Edital disponível: No portal da Transparência do Município de Maria Helena – PR
Informações: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR
Entrega das Propostas: 28/02/2019 até às 10h00min
Abertura das Propostas: 28/02/2019, às 10h00min
Maria Helena – PR, 15 de fevereiro de 2019
CELSO JESUS OLIVEIRA
Pregoeiro Municipal

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR
CNPJ 95.640.736/0001-30
CEP 87528-000
Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320
e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br
www.altoparaiso.pr.gov.br

Extrato de Contrato 003/2019.
Dispensa de Licitação 002/2019.
Partes: Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de
Influência – CORIPA – CNPJ 00.678.603/0001-47 e DYONATHAN FERREIRA DA SILVA - CNPJ
nº. 29.513.804/0001-76.
Objeto: O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE
MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA ÁREA EXTERNA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CORIPA,
COM APROXIMADAMENTE 282 M², INCLUÍNDO PORTÃO, MUROS, PAREDES, JANELAS,
BEIRAIS E CALÇADAS.
Valor: valor Global de R$ 3.510,00 (três mil quinhentos e dez reais).
Forma de Pagamento: O pagamento será executado em uma única parcela, após assinatura deste
contrato e ao final da prestação e entrega dos serviços ora especificados no objeto contratado,
mediante emissão de nota fiscal, podendo a administração recusar o recebimento em caso de erro
ou vício do produto, sendo a seu critério, a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato
nos termos do art. 79, inciso I, ou, ainda, de forma amigável, conforme disposto no art. 79, II da
Lei 8.666/93.
Vigência: O presente Contrato terá vigência na data da assinatura até posteriormente 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificado pela administração e pela vontade
expressa de ambas as partes, com espeque no art. 57, § 2º da Lei 8.666/93.
São Jorge do Patrocínio, 15 de Fevereiro de 2019.
José Carlos Baraldi.
Presidente

NOTIFICAÇÃO
Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os Partidos
Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto ao
recebimento dos seguintes recursos financeiros:
ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA
UNIÃO - Cota Parte Royalties - Minerais
TOTAL REPASSE

DATA
11/02/19

VALORES
705,86
705,86

Alto Paraíso, 15 de Fevereiro de 2019.

DERCIO JARDIM JUNIOR
Prefeito Municipal
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2019
SÚMULA: Regula a aplicação da Lei Municipal nº 094/2005, que dispõe sobre o serviço de Inspeção Municipal de Produtos de
origem animal e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste/Paraná, MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº 094/2005, que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal;
DECRETA
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – O presente Regulamento estabelece as normas que regulam, em todo o território do município de Cruzeiro do Oeste a
inspeção e a fiscalização industrial e sanitária para produtos de origem animal, destinadas a preservar a inocuidade, a identidade,
a qualidade e a integridade dos produtos e a saúde e os interesses do consumidor.
Art. 2º – Os princípios a serem seguidos no presente regulamento são:
I – Promover a preservação da saúde humana e do meio ambiente e, ao mesmo tempo, que não implique obstáculo para a
instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte;
II – Ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;
III – Promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia produtiva, estabelecendo a
democratização do serviço e assegurando a máxima
participação de governo, da sociedade civil, de agroindústrias,
dos consumidores e das
comunidades técnica e científica nos sistemas de inspeção.
Art. 3º – Ficam sujeitos à inspeção e fiscalização previstas neste Regulamento, os animais destinados ao abate, a carne e seus
derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos das abelhas e seus
derivados.
Parágrafo único – A inspeção e a fiscalização a que se refere o caput deste artigo abrangem, sob o ponto de vista industrial e
sanitário, a inspeção ante e post mortem dos animais, a recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento,
conservação, embalagem, rotulagem, armazenamento, expedição e trânsito de quaisquer matérias-primas e produtos de origem
animal.
Art. 4º – A inspeção a que se refere o artigo anterior são privativas do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) vinculado à Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente, do Município de Cruzeiro do Oeste - PR, sempre que se tratar de produtos destinados ao comércio
municipal.
§1º – A Secretaria de Agricultura do Município de Cruzeiro do Oeste poderá estabelecer parceria e cooperação técnica com
municípios, Estado do Paraná e a União, poderá participar de consórcio de municípios para facilitar o desenvolvimento de
atividades e para a execução do Serviço de Inspeção sanitária em conjunto com outros municípios, bem como poderá solicitar a
adesão ao Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (Suasa).
§2º – Após a adesão do SIM (Serviço de Inspeção Municipal) de Cruzeiro do Oeste ao Suasa, os produtos poderão ser destinados
também ao comércio estadual e interestadual, de acordo com a legislação federal que constituiu e regulamentou o Suasa.
§3º – A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário dos produtos de origem animal após a etapa de elaboração, compreendido
na armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização até o consumo final e será de responsabilidade da Secretaria
de Saúde do Município de Cruzeiro do Oeste, através do Departamento de Vigilância Sanitária, incluídos restaurantes, padarias,
pizzarias, bares e similares, em conformidade ao estabelecido na Lei nº 8.080/1990. Salvo nos casos que o estabelecimento
varejista, transformar, fracionar e/ou reembalar produtos de origem animal, esta fiscalização ficará sob responsabilidade do SIM
juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal, em atendimento à Resolução Sesa 469 de 2015.
§4º – A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade
de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos responsáveis pelos serviços.
Art. 5º – As ações do SIM contemplam as seguintes atribuições:
I – coordenar e executar as atividades de inspeção e fiscalização industrial e sanitária dos estabelecimentos registrados ou
relacionados, dos produtos de origem animal comestíveis ou não e seus derivados;
II – verificar a aplicação dos preceitos do bem-estar animal e executar as atividades de inspeção ante e post mortem de animais
de abate;
III – manter disponíveis registros nosográficos e estatísticas de produção e comercialização de produtos de origem animal;
IV – elaborar as normas complementares para a execução das ações de inspeção, fiscalização, registro, relacionamento e
habilitação dos estabelecimentos, bem como registro, classificação, tipificação, padronização e certificação sanitária dos produtos
de origem animal;
V – verificar a implantação e execução dos programas de autocontrole dos estabelecimentos registrados ou relacionados;
VI – coordenar e executar os programas de análises laboratoriais para monitoramento e verificação da identidade, qualidade e
inocuidade dos produtos de origem animal;
VII – executar o programa de controle de resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes em produtos de origem animal;
VIII – elaborar e executar programas de combate à fraude nos produtos de origem animal;
IX – verificar os controles de rastreabilidade dos animais, matérias-primas, ingredientes e produtos ao longo da cadeia produtiva; e
X – elaborar programas e planos complementares às ações de inspeção e fiscalização.
Art. 6º – O presente Regulamento e demais atos complementares que venham a ser expedidos devem ser executados em todo
o território municipal.
Art. 7º – A Inspeção Municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma permanente ou periódica.
§1º – A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes
espécies animais.
I – entende-se por espécies animais de abate, os animais domésticos de produção, silvestres e exóticos criados em cativeiros ou
provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável.
§ 2º – Nos demais estabelecimentos que constam neste Regulamento a inspeção será executada de forma periódica.
I – os estabelecimentos com inspeção periódica terão a frequência de execução de inspeção estabelecida em normas
complementares expedidos por autoridade competente da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, considerando o
risco dos diferentes produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos processos de produção
e do desempenho de cada estabelecimento, em função da implementação dos programas de autocontrole.
Art. 8º – A inspeção industrial e higiênico-sanitária de produtos de origem animal abrange os seguintes procedimentos:
I – a inspeção ante e post-mortem das diferentes espécies animais;
II – a verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos dirigido ao atendimento dos regulamentos técnicos de
identidade e qualidade do produto específico;
III – a verificação do rótulo ou rotulagem dos produtos destinados à venda;
IV – os resultados dos exames microbiológicos, histológicos, toxicológicos, físico-químicos ou sensoriais e as respectivas práticas
laboratoriais aplicadas nos laboratórios próprios ou conveniados dos estabelecimentos inspecionados, utilizados na verificação da
conformidade dos seus processos de produção;
V – a verificação dos controles de resíduos de produtos veterinários e contaminantes ambientais utilizados pelos estabelecimentos
industriais;
VI – as informações inerentes ao setor primário com implicações na saúde animal, ou na saúde pública;
VII – o bem-estar animal no carregamento antes e durante o transporte, na quarentena, e no abate.
Art. 9º – A concessão de inspeção pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente isenta o estabelecimento de qualquer outra
fiscalização industrial ou sanitária federal, estadual ou municipal para produtos de origem animal.
Art. 10º – Para fins deste Regulamento são adotadas as seguintes definições:
I – análise de controle: análise efetuada pelo estabelecimento para controle de processo e monitoramento da qualidade das
matérias-primas, ingredientes e produtos;
II – análise fiscal: análise efetuada por laboratório de controle oficial ou credenciado ou pela autoridade sanitária competente, em
amostras colhidas pela Inspeção Municipal;
III – análise pericial: análise laboratorial realizada a partir da amostra oficial de contraprova quando o resultado da amostra de
fiscalização for contestado por uma das partes envolvidas, para assegurar amplo direito de defesa ao interessado; ou de amostras
colhidas em caso de denúncias, fraudes ou problemas endêmicos constatados a partir da fiscalização no município.
IV – animais exóticos: todos aqueles pertencentes às espécies da fauna exótica, criados em cativeiro, cuja distribuição geográfica
não inclui o território brasileiro, aquelas introduzidas pelo homem, inclusive domésticas em estado asselvajado, e também aquelas
que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e das suas águas jurisdicionais e que tenham entrado em território
brasileiro;
V – animais silvestres: todos aqueles pertencentes às espécies das faunas silvestres, nativas, migratórias e quaisquer outras
aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou das
águas jurisdicionais brasileiras;
VI – auditoria: procedimento de fiscalização realizado sistematicamente por equipe designada pelo órgão municipal competente
funcionalmente independente, para avaliar a conformidade dos procedimentos técnicos e administrativos da inspeção oficial e do
estabelecimento;
VII – Boas Práticas de Fabricação – BPF: condições e procedimentos higiênico – sanitários e operacionais sistematizados aplicados
em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a qualidade, conformidade e inocuidade dos produtos de origem animal,
incluindo atividades e controles complementares;
VIII – desinfecção: procedimento que consiste na eliminação de agentes infecciosos por meio de tratamentos físicos, biológicos
ou agentes químicos;
IX – equivalência de sistemas de inspeção: estado no qual as medidas de inspeção higiênico-sanitária e tecnológica aplicadas por
diferentes sistemas de inspeção ainda que não sejam iguais as medidas aplicadas por outro serviço de inspeção, permitem alcançar
os mesmos objetivos de inocuidade e qualidade dos produtos, na inspeção e fiscalização, estabelecidos neste regulamento e de
acordo com o Suasa.
X – fiscalização: procedimento oficial exercido pela autoridade sanitária competente, junto ou indiretamente aos estabelecimentos
de produtos de origem animal, com o objetivo de verificar o atendimento aos procedimentos de inspeção, aos requisitos previstos
no presente Regulamento e em normas complementares;
XI – higienização: procedimento que consiste na execução de duas etapas distintas, limpeza e sanitização;
XII – inspeção: atividade de fiscalização executada pela autoridade sanitária competente junto ao estabelecimento, que consiste
no exame dos animais, das matérias-primas e dos produtos de origem animal; na verificação do cumprimento dos programas
de autocontrole, suas adequações às operações industriais e os requisitos necessários à sua implementação; na verificação da
rastreabilidade, dos requisitos relativos aos aspectos higiênicos, sanitários e tecnológicos inerentes aos processos produtivos; na
verificação do cumprimento dos requisitos sanitários na exportação e importação de produtos de origem animal; na certificação
sanitária, na execução de procedimentos administrativos e na verificação de demais instrumentos de avaliação do processo
relacionados com a segurança alimentar, qualidade e integridade econômica, visando o cumprimento do disposto no presente
Regulamento e em normas complementares;
XIII – laboratório de controle oficial: laboratório público ou privado credenciado e conveniado com os serviços de inspeção
equivalentes para realizar análises, por método oficial, visando atender às demandas dos controles oficiais;
XIV – legislação específica: atos normativos emitidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ou por outros
órgãos oficiais e responsáveis pela legislação de alimentos e correlatos;
XV – limpeza: remoção física de resíduos orgânicos, inorgânicos ou outro material indesejável das superfícies das instalações,
equipamentos e utensílios;
XVI – memorial descritivo: documento que descreve, conforme o caso, as instalações, equipamentos, procedimentos, processos ou
produtos relacionados ao estabelecimento de produtos de origem animal;
XVII – norma complementar: ato normativo emitido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, contendo diretrizes técnicas
ou administrativas a serem executadas durante as atividades de inspeção e fiscalização junto aos estabelecimentos ou trânsito de
produtos de origem animal, respeitadas as competências específicas;
XVIII – padrão de identidade: conjunto de parâmetros que permitem identificar um produto de origem animal quanto à sua origem
geográfica, natureza, característica sensorial, composição, tipo ou modo de processamento ou modo de apresentação;
XIX – Procedimento Padrão de Higiene Operacional – PPHO: procedimentos descritos, implantados e monitorados, visando
estabelecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento industrial evita a contaminação direta ou cruzada do produto, preservando
sua qualidade e integridade, por meio da higiene, antes, durante e depois das operações industriais;
XX – produto de origem animal: aquele obtido total ou predominantemente a partir de matérias-primas comestíveis ou não,
procedentes das diferentes espécies animais, podendo ser adicionado de ingredientes de origem vegetal e mineral, aditivos e
demais substâncias permitidas pela autoridade competente;
XXI – produto de origem animal comestível: produto de origem animal destinado ao consumo humano;
XXII – produto de origem animal não comestível: produto de origem animal não destinado ao consumo humano;
XXIII – programas de autocontrole: programas desenvolvidos, implantados, mantidos e monitorados pelo estabelecimento, visando
assegurar a inocuidade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, que incluem BPF, PPHO ou programas equivalentes
reconhecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
XXIV – qualidade: conjunto de parâmetros mensuráveis (físicos, químicos, microbiológicos e sensoriais) que permite caracterizar
as especificações de um produto de origem animal em relação a um padrão desejável ou definido em legislação específica, quanto
aos seus fatores intrínsecos e extrínsecos, higiênico-sanitários e tecnológicos;
XXV – rastreabilidade: capacidade de detectar no produto final a origem e de seguir o rastro da matéria-prima e produtos de
origem animal, de um alimento para animais, de um animal produtor de alimentos ou de uma substância a ser incorporada em
produtos de origem animal, ou em alimentos para animais ou com probabilidade de o ser, ao longo de todas as fases de produção,
transformação e distribuição;
XXVI – Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade – RTIQ: documento emitido pela Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente, mediante ato normativo, com o objetivo de fixar a identidade e as características e padrões mínimos para a
qualidade que os produtos de origem animal devem atender.
XXVII – Sanitização: aplicação de agentes químicos, biológicos ou de métodos físicos nas superfícies das instalações, equipamentos
e utensílios, posteriormente aos procedimentos de limpeza, visando assegurar um nível de higiene microbiologicamente aceitável;
XXVIII – Supervisão: procedimento de fiscalização realizado sistematicamente por equipe designada pelo Serviço de Inspeção
Municipal, funcionalmente independente, para avaliar a conformidade dos procedimentos técnicos e administrativos da inspeção
oficial e do estabelecimento.
XXIX – Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o estabelecimento de propriedade de agricultores
familiares, de forma individual ou coletiva, localizada no meio rural, com área útil construída não superior a duzentos e cinquenta
metros quadrados, destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal, dispondo de instalações para abate
e/ou industrialização de animais produtores de carnes, bem como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados,
preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados a carne e seus derivados, o
pescado e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, os produtos das abelhas e seus derivados, não
ultrapassando as seguintes escalas de produção:
a) estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais (coelhos, rãs, aves e outros pequenos animais) – aqueles
destinado ao abate e industrialização de produtos e subprodutos de pequenos animais de importância econômica, com produção
máxima de 5 toneladas de carnes por mês.
b) estabelecimento de abate e industrialização de médios (suínos, ovinos, caprinos) e grandes animais (bovinos/ bubalinos/
equinos) – aqueles destinados ao abate e/ou industrialização de produtos e subprodutos de médios e grandes animais de
importância econômica, com produção máxima de 08 toneladas de carnes por mês.
c) Fábrica de produtos cárneos – aqueles destinados à agroindustrialização de produtos e subprodutos cárneos em embutidos,
defumados e salgados, com produção máxima de 5 toneladas de carnes por mês.
d) estabelecimento de abate e industrialização de pescado – enquadram-se os estabelecimentos destinados ao abate e/ou
industrialização de produtos e subprodutos de peixes, moluscos, anfíbios e crustáceos, com produção máxima de 4 toneladas
de carnes por mês.
e) estabelecimento de ovos – destinado à recepção e acondicionamento de ovos, com produção máxima de 5.000 dúzias/mês.
f) Unidade de extração e beneficiamento do produtos das abelhas – destinado à recepção e industrialização de produtos das
abelhas, com produção máxima de 30 toneladas por ano.
g) estabelecimentos industrial de leite e derivados: enquadram-se todos os tipos de estabelecimentos de industrialização de leite e
derivados previstos no presente Regulamento destinado à recepção, pasteurização, industrialização, processamento e elaboração
de queijo, iogurte e outros derivados de leite, com processamento máximo de 30.000 litros de leite por mês.
XXX – Instalações referem-se a toda a área “útil” do que diz respeito à construção civil do estabelecimento propriamente dito e
das dependências anexas.
XXXI – Equipamentos referem-se a tudo que diz respeito ao maquinário e demais utensílios utilizados nos estabelecimentos.
XXXII – Agroindustrialização é o beneficiamento, processamento, industrialização e/ou transformação de matérias-primas
provenientes de exploração pecuárias, pesca, aquícolas, extrativistas, incluído o abate de animais, abrangendo desde processos
simples, como secagem, classificação, limpeza e embalagem, até processos mais complexos que incluem operações física,
química ou biológica.
II - CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 11 – Os estabelecimentos para produtos de origem animal são classificados em:
I – para carnes e derivados;
II – para pescado e derivados;
III – para ovos e derivados;
IV – para leite e derivados; e
V – para produtos das abelhas e derivados.
Parágrafo único. A designação “estabelecimento” abrange todas as classificações de estabelecimentos para produtos de origem
animal previstas no presente Regulamento.
Art. 12 – Os estabelecimentos para leite e derivados são classificados em:
I – Propriedades Rurais, compreendendo Fazenda Leiteira e Estábulo Leiteiro;
II – Estabelecimentos Industriais, compreendendo Granja Leiteira, Usina para Beneficiamento, Fábrica para Laticínios, Queijaria
e Entreposto para Laticínios.
§1º – Entende-se por Propriedades Rurais aquelas destinadas à produção de leite para posterior processamento em
estabelecimento industrial sob fiscalização e inspeção sanitária oficial.
I – as propriedades rurais devem atender às normas complementares.
§2º – Entende-se por Estabelecimentos Industriais os destinados à recepção, transferência, refrigeração, beneficiamento,
industrialização, manipulação, fabricação, maturação, fracionamento, embalagem, rotulagem, acondicionamento, conservação,
armazenagem e expedição de leite e seus derivados.
Art. 13 – Os estabelecimentos industriais para leite e derivados são classificados em:
I – Granja Leiteira;
II – Usina de Beneficiamento;
III – Fábrica de Laticínios;
IV – Queijaria;
V – Entreposto de Laticínios.
§1º – Entende-se por Granja Leiteira o estabelecimento destinado à produção, pasteurização e envase de leite para o consumo
humano direto e à elaboração de derivados lácteos, a partir de leite de sua própria produção e/ou associados.
§2º – Entende-se por Usina de Beneficiamento o estabelecimento que tem por finalidade principal a recepção, pré-beneficiamento,
beneficiamento e envase de leite destinado ao consumo humano direto.
§3º – Entende-se por Fábrica de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção de leite e derivados para o preparo de
quaisquer derivados lácteos.
§4º – Entende-se por Queijaria o estabelecimento localizado em propriedade rural, destinado à fabricação de queijos tradicionais
com características específicas, elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção, ou de seus associados.
I – a propriedade rural, caracterizada por se situar em área rural do município, deve ser reconhecida oficialmente como livre de
tuberculose e brucelose;
II – a Queijaria deve estar obrigatoriamente vinculada a um Entreposto para Laticínios registrado no SIM, ou possuir estrutura
própria de maturação em escala proporcional à produção da Queijaria, na qual será finalizado o processo produtivo com toalete,
maturação, embalagem, rotulagem e armazenagem do queijo, garantindo-se a rastreabilidade.
§5º – Entende-se por Entreposto de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção, toalete, maturação, classificação,
fracionamento, acondicionamento e armazenagem de derivados lácteos.
I – permite-se a armazenagem de leite para consumo humano direto, desde que o Entreposto de Laticínios possua instalações que
satisfaçam as exigências do presente Regulamento.
Art. 14 – Os estabelecimentos de carnes e derivados são classificados em:
I – Estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais;
II – Estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais;
III – Fábrica de produtos cárneos.
§1º – Entende-se por estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais o que possui instalações, equipamentos
e utensílios específicos para o abate das diversas espécies de aves e outros pequenos animais, manipulação, industrialização,
conservação, acondicionamento, armazenagem e expedição dos seus produtos e derivados sob variadas Formas, dispondo de frio
industrial e podendo ou não dispor de instalações para aproveitamento de produtos não comestíveis.
§2º – Entende-se por estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais o que possui instalações,
equipamentos e utensílios específicos para o abate das diversas espécies de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos e outros
grandes e médios animais, manipulação, industrialização, conservação, acondicionamento, armazenagem e expedição dos seus
produtos e derivados sob variadas formas, dispondo de frio industrial e podendo ou não dispor de instalações para aproveitamento
de produtos não comestíveis.
§3º – Entende-se por Fábrica de Produtos Cárneos o estabelecimento que possui instalações, equipamentos e utensílios para
recepção, manipulação, elaboração, conservação, acondicionamento, armazenagem e expedição de produtos cárneos para fins de
industrialização, com modificação de sua natureza e sabor, das diversas espécies animais de abate e, em todos os casos, possuir
instalações de frio industrial, podendo ou não dispor de instalações para aproveitamento de produtos não comestíveis.
Art. 15 – Os estabelecimentos de pescado e derivados são classificados em:
I – Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado;
II – Estação Depuradora de Moluscos Bivalves.
§1º – Entende-se por Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado o estabelecimento que possui dependências,
instalações e equipamentos para recepção, lavagem, insensibilização, abate, processamento, transformação, preparação,
acondicionamento e frigorificação, com fluxo adequado à espécie de pescado a ser abatida, dispondo ou não de instalações para
o aproveitamento de produtos não comestíveis.
§2º– Entende-se por Estação Depuradora de Moluscos Bivalves o estabelecimento que possui dependências próprias para
recepção, depuração, embalagem e expedição de moluscos bivalves.
Art. 16 – Os estabelecimentos de ovos e derivados:
Parágrafo único – Entende-se por Estabelecimentos de Ovos Comerciais aquele destinado à recepção, ovoscopia, classificação,
acondicionamento, identificação, armazenagem e expedição de ovos em natureza, facultando-se a operação de classificação para
os ovos que chegam ao Entreposto já classificados, acondicionados e identificados, podendo ou não fazer a industrialização, desde
que disponha de equipamentos adequados para essa operação.
Art. 17 – Estabelecimento de extração e/ou Beneficiamento de produtos das abelhas:
§1º – Entende-se por Unidade de Extração e/ou Beneficiamento de Produtos das Abelhas o estabelecimento destinado à extração,
classificação, beneficiamento, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição, exclusivamente a
granel, dos produtos das abelhas.
I – O estabelecimento poderá industrializar e embalar produtos das abelhas em pequenas embalagens, devendo para isso, dispor
de instalações e equipamentos adequados para tal.
§2o – Permite-se a utilização de Unidade de Extração Móvel de Produtos das Abelhas montada em veículo, provida de
equipamentos que atendam às condições higiênico-sanitárias e tecnológicas, operando em locais previamente aprovados pela
Inspeção Municipal, que atendam às condições estabelecidas em normas complementares e deverá ser relacionada junto ao SIM.
III - DO REGISTRO E RELACIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 18 – Nenhum estabelecimento pode realizar comércio municipal com produtos de origem animal sem estar registrado ou
relacionado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
§1º – O Título de Registro é o documento emitido pelo chefe do SIM ao estabelecimento, depois de cumpridas as exigências
previstas no presente Regulamento.
§2º – O Título de Relacionamento é o documento emitido pelo chefe do Serviço de Inspeção Municipal ao estabelecimento depois
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de cumpridas as exigências previstas no presente Regulamento.
Art. 19 – Devem ser registrados os seguintes estabelecimentos:
I – Granja Leiteira; Usina de Beneficiamento; Fábrica de Laticínios; Entreposto de Laticínios.
II – Estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais; Estabelecimento de abate e industrialização de médios e
grandes animais; Fábrica de produtos cárneos.
III – Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado; Estação Depuradora de Moluscos Bivalves.
IV – Estabelecimentos de Ovos Comerciais e Derivados.
V – Unidade de Extração e/ou Beneficiamento de Produtos das Abelhas.
VI – Estabelecimentos varejistas tais como marcados, açougues e padarias que desossem, transformem, fracionem ou reembalem
produtos de origem animal.
§1º – A Queijaria quando ligada à Entreposto de Laticínios deve ser relacionada junto ao Serviço de Inspeção e deve ser registrada
quando executar as operações previstas para o Entreposto de Laticínios.
§2º – Unidade de Extração de Produtos das Abelhas deve ser relacionada junto ao Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 20 – O estabelecimento deve ser registrado de acordo com sua atividade industrial e, quando este possuir mais de uma
atividade industrial, deve ser acrescentada uma nova classificação à principal.
Art. 21 – A existência de varejo na mesma área da indústria implicará no seu registro no órgão competente, independente do
registro da indústria no Serviço de Inspeção Municipal e as atividades e os acessos serão totalmente independentes, tolerando-se
a comunicação interna do varejo com a indústria apenas por óculo.
Art. 22 – Para a solicitação da aprovação de construção de estabelecimentos novos é obrigatório a apresentação dos seguintes
documentos:
I – requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de inspeção municipal;
II – laudo de aprovação prévia do terreno, realizado de acordo com instruções baixadas pela Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente;
III – Licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou estar de acordo com a Resolução do CONAMA no
385/2006;
Parágrafo único – Os estabelecimentos que se enquadram na Resolução do CONAMA nº 385/2006 são dispensados de apresentar
a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento de iniciar suas atividades devem apresentar somente a Licença Ambiental
Única.
IV – Documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competentes que não se opõem à instalação do estabelecimento.
V – apresentação da inscrição estadual, contrato social registrado na junta comercial e cópia do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ, ou CPF do produtor para empreendimentos individuais, sendo que esses documentos serão dispensados
quando apresentarem documentação que comprove legalização fiscal e tributária dos estabelecimentos, próprios ou de uma Figura
Jurídica a qual estejam vinculados;
VI – planta baixa ou croquis das instalações, com layout dos equipamentos e memorial descritivo simples e sucinto da obra,
com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de escoamento e de tratamento do esgoto e resíduos
industriais e proteção empregada contra insetos;
VII – memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados;
VIII – boletim oficial de exame da água de abastecimento, caso não disponha de água tratada, cujas características devem se
enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos oficiais;
§1º- O pedido de aprovação prévia do terreno deve ser instruído com o laudo de inspeção elaborado por servidor do SIM.
§2º- Tratando-se de aprovação de estabelecimento já edificado, será realizada uma inspeção prévia das dependências industriais
e sociais, bem como da água de abastecimento, redes de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação ao terreno.
Art. 23 – As plantas ou croquis a serem apresentadas para aprovação prévia de construção devem ser assinados pelo proprietário
ou representante legal do estabelecimento e pelo engenheiro responsável pela elaboração e conter:
I – planta baixa ou croqui de cada pavimento na escala de 1:100 (um por cem);
II – planta baixa ou croqui com leiaute dos equipamentos na escala de 1:100 (um por cem);
§1º- As convenções de cores das plantas ou croqui devem seguir as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT.
§2º Nos casos em que as dimensões dos estabelecimentos não permitam visualização nas escalas previstas em uma única
prancha, estas podem ser redefinidas nas escalas imediatamente subsequentes.
§3º – Tratando-se de agroindústria rural de pequeno porte as plantas poderão ser substituídas por croquis a serem elaborados por
engenheiro responsável ou técnicos dos Serviços de Extensão Rural do Estado ou do Município.
Art. 24 – O estabelecimento solicitante de aprovação dos projetos não pode dar início às construções sem que as mesmas tenham
sido previamente aprovadas pelo Serviço de Inspeção Municipal e Vigilância Sanitária Municipal.
Art. 25 – A construção dos estabelecimentos deve obedecer a outras exigências que estejam previstas em legislação municipal,
desde que não colidam com as exigências de ordem sanitária ou industrial previstas neste Regulamento ou atos complementares
expedidos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Art. 26 – Nos estabelecimentos de produtos de origem animal, destinados à alimentação humana, para fins de registro ou
relacionamento e funcionamento, exceto para unidade móvel de extração, é obrigatória a apresentação prévia de boletim oficial de
análise da água de abastecimento, atendendo os padrões de potabilidade estabelecidos pelo órgão competente.
§1º– Nos casos em que o estabelecimento é servido por rede de abastecimento pública ou privada, as análises prévias da água
de abastecimento não se fazem necessárias.
§2º – Onde não for constatada a potabilidade da água, e o caso permitir, mediante autorização do Serviço de Inspeção Municipal,
se fará necessário a implementação de equipamento de cloração da água de abastecimento.
Art. 27 – Para a instalação do Serviço de Inspeção Municipal, além das demais exigências fixadas neste Regulamento, o
estabelecimento deve apresentar os Programas de Boas Práticas de Fabricação – BPF e de Procedimento Padrão de Higiene
Operacional – PPHO, ou programas considerados equivalentes pelo SIM, para serem implementados no estabelecimento em
referência.
Art. 28 – Finalizadas as construções do projeto industrial aprovado, apresentados os documentos exigidos no presente
Regulamento, a Inspeção Municipal deve instruir o processo com laudo final higiênico-sanitário e tecnológico do estabelecimento,
sempre que possível acompanhado de registros fotográficos, com parecer conclusivo para registro no Serviço de Inspeção
Municipal.
Art. 29 – Cumpridas as exigências do presente Regulamento será autorizado o funcionamento do estabelecimento e será instalado
o Serviço de Inspeção, concomitantemente deverá ser encaminhada a emissão do Título de Registro no SIM.
Art. 30 – Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por período superior a 6 (seis) meses, só poderá reiniciar
os trabalhos mediante inspeção prévia de todas as dependências, instalações e equipamentos, respeitada a sazonalidade das
atividades industriais.
Parágrafo único – Será cancelado o registro ou relacionamento do estabelecimento que interromper seu funcionamento pelo prazo
de 3 (três) anos.
IV - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Art. 31 – O estabelecimento deverá ser instalado afastado dos limites da via pública, preferentemente a 5 m (cinco metros),
com entradas laterais que permitam a movimentação e circulação de veículos transportadores de matérias-primas e veículos
transportadores de produtos, quando possível com entradas independentes.
Parágrafo único – As dependências que por sua natureza produzam mau cheiro devem estar localizadas de maneira que os ventos
predominantes e a situação topográfica do terreno não levem em direção ao estabelecimento poeiras ou emanações.
Art. 32 – Os estabelecimentos de produtos de origem animal devem satisfazer às seguintes condições básicas e comuns,
respeitadas as peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis:
I – Dispor de terreno com área suficiente para construção das instalações industriais e demais dependências, quando necessárias;
II – As vias de acesso e áreas que se encontram dentro dos limites do terreno do estabelecimento deverão ter uma superfície
compacta, ou pavimentada, apta para o trânsito de veículos, com meios que permitam a sua limpeza e o escoamento adequado
das águas;
III – Todas as salas deverão possuir iluminação e ventilação naturais adequadas em todas as dependências, respeitadas as
peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis;
IV – A iluminação artificial far-se-á por luz fria, com dispositivo de proteção contra estilhaços ou queda sobre produtos, observandose um mínimo de intensidade luminosa de 300 lux nas áreas de manipulação e de 500 lux nas áreas de inspeção, considerando-se
os valores medidos ao nível das mesas, plataformas ou locais de execução das operações;
V – Possuir pisos convenientemente impermeabilizados com material adequado, devendo ser construídos de modo a facilitar a
higienização, a coleta das águas residuais e sua drenagem para a rede de esgoto;
VI – As paredes e separações deverão ser revestidas ou impermeabilizadas, com material adequado, devendo ser construídas
de modo a facilitar a higienização, com ângulos entre paredes e pisos arredondados e revestidos com o mesmo material de
impermeabilização;
VII – As paredes deverão ser lisas, de cor clara, resistentes e impermeabilizadas, como regra geral, até a altura mínima de dois
metros e quando forem azulejadas devem ser rejuntadas com cimento ou massa apropriada, mantendo espaçamento mínimo
entre si.
VIII – As portas de acesso de pessoal e de circulação interna deverão ser do tipo vai-vem ou com dispositivo para se manterem
fechadas, com largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) de fácil abertura, de modo a ficarem livres os corredores
e passagens.
IX – O material empregado na construção das portas deverá ser impermeável, resistente às higienizações e não oxidável;
X – As janelas deverão ser de caixilhos não oxidáveis, com parapeitos em plano inclinado (chanfrados) e impermeabilizadas (ângulo
de 45º), providas de telas milimétricas não oxidáveis à prova de insetos e removíveis, sendo dimensionadas de modo a propiciarem
suficiente iluminação e ventilação naturais;
XI – Possuir forro de material adequado em todas as dependências onde se realizem trabalhos de recebimento, manipulação
e preparo de matérias-primas e produtos comestíveis e nas dependências onde não exista forro a superfície interna do telhado
deve
ser construída de forma a evitar o acúmulo de sujidade, o desprendimento de partículas e proporcionar perfeita
vedação à entrada de pragas, não sendo recomendável o uso de pintura no forro das dependências onde as carcaças estiverem
sendo manipuladas e que ainda não receberam a proteção de embalagem, exceto quando houver a garantia de que a tinta usada
é atóxica e que não existe a possibilidade de sua escamação.
XII – O forro será dispensado nos casos em que a cobertura for de estrutura metálica, refratária ao calor solar e proporcionar
perfeita vedação à entrada de insetos, pássaros etc, ou quando forem usadas telhas tipo fibrocimento fixadas diretamente sobre
vigas de concreto armado.
XIII – Quando as vigas forem de madeira, estas deverão estar em bom estado de conservação e serem pintadas com tinta óleo ou
outro material aprovado pela inspeção.
XIV – O telhado de meia-água é permitido, desde que possa ser mantido o pé direito à altura mínima de 3,00 m para as
dependências correspondentes em novas construções, ou mínimo de 2,60 m em casos de construções já existentes, desde que
aprovados os projetos junto ao Serviço de Inspeção Municipal, com exceção das salas de abate que deverão obedecer a altura
mínima prevista neste Regulamento.
XV – O piso deve ser construído de material impermeável, liso e antiderrapante, resistente a choques, atritos e ataques de ácidos,
com declive de 1,5 a 3% (um e meio a três por cento) em direção às canaletas, para a perfeita drenagem.
XVI – Na construção dos pisos poderão ser usados materiais do tipo “gressit”, “korodur”, cerâmica industrial, cimento ou outros
materiais, desde que aprovados pela Inspeção.
XVII – Nas câmaras frigoríficas, a inclinação do piso será orientada no sentido das ante câmaras e destas para o exterior, não se
permitindo no local, instalações de ralos coletores.
XVIII – Dispor de rede de esgoto adequada em todas as dependências, projetada e construída de forma a facilitar a higienização e
que apresente dispositivos e equipamentos a fim de evitar o risco de contaminação industrial e ambiental;
XIX – A rede de esgotos em todas as dependências deve ter dispositivos adequados, que evite refluxo de odores e a entrada de
roedores e outros animais, ligados a tubos coletores e este ao sistema geral de escoamento, dotado de canalização e instalações
para retenção de gorduras, resíduos e corpos flutuantes, bem como de dispositivos de depuração artificial e dotados de caixas
de inspeção.
XX – Os estabelecimentos que adotarem canaletas no piso com a finalidade de facilitar o escoamento das águas residuais, estas
poderão ser cobertas com grades ou chapas metálicas perfuradas, não sendo permitido qualquer outro material, como pranchões
de madeira.
XXI – As canaletas devem medir 0,25 m (vinte e cinco centímetros) de largura e 0,10 m (dez centímetros) de profundidade, tomada
esta em seus pontos mais rasos e terão fundo côncavo, com declive mínima de 3% (três por cento) em direção aos coletores e
suas bordas reforçadas com cantoneiras de ferro.
XXII – Os esgotos de condução de resíduos não comestíveis deverão ser lançados nos condutores principais através de sifões.
XXIII – A rede de esgoto sanitário, sempre independente da rede de esgoto industrial, também estará sujeita à aprovação da
autoridade sanitária competente.
XXIV – Em abatedouros a canaleta de sangria será construída em alvenaria, inteiramente impermeabilizada com reboco de cimento
alisado ou outro material adequado, ou coletado em recipientes adequados para tal fim.
XXV – O sangue quando não for terceirizado, será cozido, visto que jamais poderá ser lançado “in natura” nos efluentes da indústria.
XXVI – Não será permitido o retorno das águas servidas, permitindo-se a confluência da rede das águas servidas dos préresfriadores para condução de outros resíduos não comestíveis, desde que comprovadamente tais conexões não promovam
nenhum inconveniente tecnológico e higiênico sanitário.
XXVII – Dispor de equipamentos e utensílios adequados, de fácil higienização, resistentes à corrosão, não tóxicos e que não
permitam o acúmulo de resíduos, sendo que a localização dos equipamentos deverá atender a um bom fluxo operacional evitando
a contaminação cruzada.
XXVIII – dispor de dependências, instalações e equipamentos para manipulação de produtos não comestíveis, quando for o caso,
devidamente separados dos produtos comestíveis, devendo os utensílios utilizados para produtos não comestíveis ser de uso
exclusivo para esta finalidade;
XXIX – Deverá existir barreira sanitária completa em todos os acessos ao interior da indústria constituída de lavador de botas com
escova, lavatórios de mãos que não utilizem o fechamento manual e sabão líquido inodoro.
XXX – Dispor de rede de abastecimento de água, com instalações apropriadas para armazenamento e distribuição, suficiente
para atender as necessidades do trabalho industrial e as dependências sanitárias e, quando for o caso, dispor de instalações para
tratamento de água;
XXXI – Dispor de rede diferenciada e identificada para água não potável, quando esta for utilizada para combate de incêndios,
refrigeração e outras aplicações que não ofereçam
risco de contaminação aos alimentos;
XXXII – Dispor de água fria e, quando necessário de água quente com temperatura mínima de 85ºC, em quantidade suficiente em
todas as dependências de manipulação e preparo;
XXXIII – A instalação de caldeira, quando necessário, obedecerá as normas específicas quanto à sua localização e sua segurança.
XXXIV – Nas seções onde são manipulados carnes e vísceras deverão dispor de lavatórios de mãos com torneiras acionadas à
pedal, joelho ou outro meio que não utilize o fechamento manual, providos de sabão líquido inodoro.
XXXV – Possuir instalação de frio em número e área suficientes, segundo a capacidade e a finalidade do estabelecimento;
XXXVI – Os equipamentos e utensílios, tais como mesas, calhas, carrinhos, caixas, bandejas e outros contingentes que recebam
produtos comestíveis, serão de superfície lisa, de fácil higienização e sem cantos angulares, de chapa de material inoxidável,
permitindo-se o emprego de material plástico apropriado às finalidades, ou ainda outro material que venha a ser aprovado pelo
Serviço de Inspeção e, de um modo geral, devem manter-se lisas as superfícies dos equipamentos que estejam ou possam vir a
estar em contato com as carnes, incluindo soldaduras e juntas.
XXXVII – Os carros e/ou bandejas para produtos não-comestíveis poderão ser construídos em chapa galvanizada e pintados de
cor vermelha com a inscrição “não comestíveis”.
Art. 33 – Os estabelecimentos deverão ainda atender aos seguintes requisitos em relação às instalações:
I – As dependências auxiliares, quando forem necessárias, poderão ser construídas em anexo ao prédio da indústria, porém com
acesso externo e independente das demais áreas da indústria.
II – dispor de uma única unidade de sanitário/vestiário para estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte com até 8
trabalhadores, sendo que poderá ser utilizado sanitários já existentes na propriedade, desde que não fiquem a uma distância
superior à 40 m (quarenta metros) e o piso entre o sanitário/vestiário e o prédio industrial seja pavimentado, e acima de 8
trabalhadores o sanitário e vestiário deverão ser proporcional ao número de pessoal, de acordo com a legislação específica, com
acesso indireto à área de processamento, com fluxo interno adequado e independentes para as seções onde são manipulados
produtos comestíveis, de acesso fácil, respeitando-se as particularidades de cada seção e em atendimento às BPF.
III – Os sanitários terão sempre à sua saída lavatórios de mãos com torneiras que não utilizem o fechamento manual, providos
de sabão líquido inodoro.
IV – Estabelecimentos agroindustriais rural de pequeno porte com até 8 trabalhadores, são dispensados de dispor de refeitório,
podendo ser utilizado a casa da propriedade e acima disso, o refeitório será instalado convenientemente, de acordo com a
legislação específica, proibindo-se que outras dependências ou áreas dos estabelecimentos sejam usadas para tal finalidade.
V – O sistema de lavagem de uniformes e outras, deve atender aos princípios das boas práticas de higiene, seja em lavanderia
própria, terceirizada ou outra forma de lavagem.
Art. 34 – Qualquer ampliação, remodelação ou construção no estabelecimento registrado ou relacionado, em suas dependências e
instalações, só pode ser feita após aprovação prévia dos projetos pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 35 – Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento de produtos de origem animal, sem que esteja completamente
instalado e equipado para a finalidade a que se destine.
Parágrafo único – As instalações e os equipamentos de que tratam este artigo compreendem as dependências mínimas,
equipamentos e utensílios diversos, em face da capacidade de produção de cada estabelecimento, conforme o presente
Regulamento.
Art. 36 – O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade e produto e de diferentes cadeias produtivas,
devendo, para isso, prever os equipamentos de acordo com a necessidade para tal e, no caso de empregar a mesma linha de
processamento, deverá ser concluída uma atividade ou tipo de produção para depois iniciar a outra.
Parágrafo único – O Serviço de Inspeção Municipal pode permitir a utilização dos equipamentos e instalações destinados à
fabricação de produtos de origem animal, para o preparo de produtos industrializados que em sua composição principal, não haja
produtos de origem animal, mas estes produtos não seguirão as normas previstas neste Regulamento, devendo os mesmos seguir
a legislação pertinente.
V - DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE
Art. 37 – Os estabelecimentos são responsáveis por assegurar que todas as etapas de fabricação dos produtos de origem animal
são realizadas de forma higiênica, a fim de obter produtos inócuos, que atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem
risco à saúde, à segurança e ao interesse econômico do consumidor.
Parágrafo único – O controle dos processos de fabricação deve ser desenvolvido e aplicado pelo estabelecimento, o qual deve
apresentar os registros sistematizados auditáveis que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos
estabelecidos no presente Regulamento.
Art. 38 – Todas as dependências, equipamentos e utensílios dos estabelecimentos, inclusive reservatórios de água e fábrica e
silos de reservatório de gelo, devem ser mantidos em condições de higiene, antes, durante e após a elaboração dos produtos.
§1º – Durante os procedimentos de higienização nenhuma matéria–prima ou produto deve permanecer nos locais onde está sendo
realizada a operação de limpeza;
§2º – Os produtos utilizados na higienização deverão ser previamente aprovados pelo órgão competente;
Art. 39 – Os equipamentos e utensílios devem ser higienizados de modo a evitar a contaminação cruzada entre aqueles utilizados
no acondicionamento de produtos comestíveis daqueles utilizados no acondicionamento de produtos não comestíveis.
Art. 40 – Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de pragas e vetores.
§1º - O uso de substâncias para o controle de pragas só é permitido nas dependências não destinadas à manipulação ou depósito
de produtos comestíveis e mediante conhecimento do Serviço de Inspeção Municipal.
§ 2º- É proibida a permanência de cães e gatos e de outros animais nos estabelecimentos.
Art. 41 – Os funcionários envolvidos de forma direta ou indireta em todas as etapas de produção ficam obrigados a cumprir práticas
de higiene pessoal e operacional que preservem a inocuidade dos produtos.
Parágrafo único – Os funcionários que trabalham em setores em que se manipule material contaminado, ou que exista maior risco
de contaminação, devem praticar hábitos higiênicos com maior frequência e não circular em áreas de menor risco de contaminação,
de forma a evitar a contaminação cruzada.
Art. 42 – A embalagem de produtos de origem animal deverá obedecer às condições de higiene necessárias à boa conservação do
produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo às normas estipuladas em legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro – Quando a granel, os produtos serão expostos ao consumo acompanhados de folhetos ou cartazes de forma
bem visível, contendo informações previstas no caput deste artigo.
Art. 43 – É proibida em toda a área industrial, a prática de qualquer hábito que possa causar contaminações nos alimentos,
tais como comer, fumar, cuspir ou outras práticas anti-higiênicas, bem como a guarda de alimentos, roupas, objetos e materiais
estranhos.
Parágrafo único – Deve ser prevista a separação de áreas ou a definição de fluxo de funcionários dos diferentes setores nas áreas
de circulação comuns, de forma a evitar a contaminação cruzada.
Art. 44 – Durante todas as etapas de elaboração, desde o recebimento da matéria-prima até a expedição, incluindo o transporte, é
proibido utilizar utensílios que pela sua forma ou composição possam comprometer a inocuidade da matéria-prima ou do produto,
devendo os mesmos ser mantidos em perfeitas condições de higiene e que impeçam contaminações de qualquer natureza.
Art. 45 – Os funcionários que trabalham na indústria de produtos de origem animal devem estar em boas condições de saúde e
dispor de atestado fornecido por médico do trabalho ou autoridade sanitária oficial do município.
§1º – Nos atestados de saúde de funcionários envolvidos na manipulação de produtos deve constar a declaração de que os
mesmos estão “aptos a manipular alimentos”.
§2º – O funcionário envolvido na manipulação de produtos deve ser imediatamente afastado do trabalho sempre que fique
comprovada a existência de doenças que possam contaminar os produtos, comprometendo sua inocuidade.
§3º – Nos casos de afastamento por questões de saúde, o funcionário só poderá retornar às atividades depois de apresentar
documento de saúde que ateste sua aptidão a manipular alimentos.
Art. 46 – Todo o pessoal que trabalha com produtos comestíveis, desde o recebimento até a expedição, deverá usar uniformes
claros, em perfeito estado de higiene e conservação, sendo: calça, jaleco, gorro, boné ou touca e botas.
§1º – Quando utilizados protetores impermeáveis, estes deverão ser de plástico transparente ou branco, proibindo-se o uso de
lona ou similares.
§2º – O avental, bem como quaisquer outras peças de uso pessoal, serão guardados em local próprio, sendo proibida a entrada de
operários nos sanitários, portando tais aventais.
Art. 47 – Câmara frigorífica, ante-câmara e túnel de congelamento, quando houverem, devem ser higienizados regularmente,
respeitadas suas particularidades, pelo emprego de substâncias previamente aprovadas pelo órgão competente.
Art. 48 – Nos estabelecimentos de leite e derivados é obrigatória a rigorosa lavagem e sanitização de vasilhames e dos veículos
transportadores de matérias-primas e produtos.
Art. 49 – Nos estabelecimentos de produtos das abelhas que recebem matéria-prima em baldes ou tambores, é obrigatória a
rigorosa lav
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Publicações legais
ESTADO DO PARANÁ
condições de nutrição, esta pode ser liberada para o consumo, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas;
IV – devem ser condenadas as cabeças com lesões de actinomicose, exceto quando a lesão óssea for discreta e estritamente
localizada, sem supuração ou trajetos fistulosos.
Art. 106 – Deve ser condenada a carcaça de animais acometidos de afecções extensas do tecido pulmonar, em processo agudo
ou crônico, purulento, necrótico, gangrenoso, fibrinoso, associado ou não com outras complicações e com repercussão no estado
geral da carcaça.
§1º – A carcaça de animais acometidos de afecções pulmonares ou pleurais em processo agudo ou em fase de resolução,
abrangendo o tecido pulmonar, com exsudato e com repercussão na cadeia linfática regional, porém sem repercussão no estado
geral da carcaça, deve ser destinada ao tratamento pelo calor, a critério da Inspeção.
§2º – Nos casos de aderências pleurais sem qualquer tipo de exsudato, resultantes de processos patológicos resolvidos e sem
repercussão na cadeia linfática regional, a carcaça pode ser liberada para o consumo, após a remoção das áreas afetadas.
§3º – Os pulmões que apresentem lesões patológicas de origem inflamatória, infecciosa, parasitária, traumática ou pré-agônica
devem ser condenados, sem prejuízo do exame das características gerais da carcaça.
Art. 107 – Devem ser condenadas as carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou viremia, cujo consumo
possa causar toxinfecção, infecção ou intoxicação alimentar.
Art. 108 – Animais que tiverem reagido positivamente a testes diagnósticos para brucelose devem ser abatidos separadamente e
suas carcaças, órgãos e vísceras devem ser encaminhados de acordo com avaliação da inspeção.
§1º – Devem ser condenadas as carcaças de animais sorologicamente positivos, quando em estado febril no exame ante mortem.
§2º – Devem ser destinadas ao tratamento pelo calor, a critério da Inspeção, as carcaças que apresentem lesões localizadas,
depois de removidas e condenadas as áreas atingidas.
§3º – Devem ser condenados o úbere, o trato genital e o sangue de animais que tenham apresentado reação positiva a teste
diagnóstico, mesmo na ausência de lesões indicativas de brucelose, podendo a carcaça ser liberada para consumo em natureza.
Art. 109 – Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais em estado de caquexia.
Art. 110 – Devem ser condenadas as carcaças portadoras de carbúnculo hemático, inclusive peles, chifres, cascos, pêlos, órgãos,
vísceras, conteúdo intestinal, sangue e gordura, impondo-se a imediata execução das seguintes medidas:
I – não podem ser evisceradas as carcaças de animais com suspeita de carbúnculo hemático;
II – quando o reconhecimento ocorrer depois da evisceração, impõe-se imediatamente a desinfecção de todos os locais que
possam ter tido contato com resíduos do animal, tais como áreas de sangria, pisos, paredes, plataformas, facas, serras, ganchos,
equipamentos em geral, bem como o uniforme dos funcionários e qualquer outro material que possa ter sido contaminado;
III – uma vez constatada a presença de carbúnculo, o abate deve ser interrompido e imediatamente iniciada a desinfecção;
IV – recomenda-se para desinfecção o emprego de uma solução de hidróxido de sódio a 5% (cinco por cento), hipoclorito de sódio
a 1% (um por cento) ou outro produto com eficácia comprovada;
V – devem ser tomadas as precauções necessárias junto aos funcionários que entraram em contato com o material carbunculoso,
aplicando-se as regras de higiene e desinfecção pessoal com produtos de eficácia comprovada, devendo ser encaminhados ao
serviço médico como medida de precaução;
VI – todas as carcaças e partes de carcaças, inclusive pele, cascos, chifres, órgãos, vísceras e seu conteúdo, que entraram em
contato com animais ou material infeccioso, devem ser condenados;
VII – a água do tanque de escaldagem de suínos por onde tenha passado animal carbunculoso deve ser desinfetada e
imediatamente removida para o esgoto.
Art. 111 – Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais acometidos de Carbúnculo sintomático.
Art. 112 – Devem ser condenadas as carcaças de animais que apresentem alterações musculares acentuadas e difusas, bem como
quando exista degenerescência do miocárdio, fígado, rins ou reação do sistema linfático, acompanhado de alterações musculares.
§1º – Podem ser destinadas à salga, tratamento pelo calor ou condenação total, a critério da Inspeção, as carcaças com alterações
por estresse ou fadiga dos animais.
§2º – Devem ser condenadas as carcaças cujas carnes se apresentem flácidas, edematosas, de coloração pálida, sanguinolenta e
com exsudação e sejam provenientes de animais que tenham sido abatidos quando em estado febril.
Art. 113 – Devem ser condenadas as carcaças, partes de carcaças, órgãos e vísceras com aspecto repugnante, congestas, com
coloração anormal ou com degenerações.
Parágrafo único – São também condenadas as carcaças em processo putrefativo, que exalem odores medicamentosos, urinários,
sexuais, excrementícios ou outros considerados anormais.
Art. 114 – Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras sanguinolentos ou hemorrágicos, uma vez que a alteração seja
consequência de doenças ou afecções de caráter sistêmico.
Parágrafo único – Devem ser condenadas ou destinadas ao tratamento pelo calor, a critério da Inspeção Municipal, as carcaças,
órgãos e vísceras de animais mal sangrados.
Art. 115 – Devem ser condenados os fígados com cirrose atrófica ou hipertrófica.
Parágrafo único – Podem ser liberadas as carcaças, desde que não haja comprometimento das mesmas.
Art. 116 – Devem ser condenados os órgãos com alterações como congestão, infartos, degeneração gordurosa, angiectasia,
hemorragias ou coloração anormal, relacionados ou não a processos patológicos sistêmicos.
Art. 117 – As carcaças, partes de carcaça ou órgãos que apresentem área extensa de contaminação por conteúdo gastrintestinal,
urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de qualquer natureza, devem ser condenadas quando não for possível a remoção
completa da área contaminada.
§1º – Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente as áreas contaminadas, mesmo após a sua remoção, as
carcaças, suas partes ou órgãos devem ser destinadas à esterilização pelo calor.
§2º – Quando for possível a remoção completa das áreas contaminadas, as carcaças, partes de carcaça ou órgão podem ser
liberadas.
§3º – No caso de aves e lagomorfos, devem ser condenados os cortes que entrarem em contato com o piso e materiais estranhos
em qualquer fase do processo.
Art. 118 – Devem ser condenadas as carcaças de animais que apresentem contusão generalizada ou múltiplas fraturas.
§1º – Devem ser destinadas ao tratamento pelo calor as carcaças que apresentarem lesões extensas, mas sem o comprometimento
de toda a carcaça, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas.
§2º – Podem ser liberadas as carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação localizada, depois de removidas e
condenadas as áreas atingidas.
Art. 119 – Devem ser condenadas as carcaças que no exame post mortem apresentem edema generalizado.
Parágrafo único – Nos casos discretos e localizados devem ser removidas e condenadas as partes das carcaças e órgãos que
apresentem infiltrações edematosas.
Art. 120 – Devem ser condenadas as carcaças de animais parasitados por Oesophagostomum sp, quando houver caquexia.
Parágrafo único – Podem ser liberados os intestinos ou partes dos intestinos que apresentem nódulos em pequeno número.
Art. 121 – Euritrematose – devem ser condenados os pâncreas infectados por parasitas do gênero Eurytrema.
Art. 122 – Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais parasitados por Fascíola hepática, quando houver
caquexia ou icterícia.
Art. 123 – Gestação – devem ser condenados os fetos procedentes do abate de fêmeas gestantes.
§1º – A fim de atender hábitos regionais, a Inspeção pode liberar para consumo, fetos bovinos que demonstrem desenvolvimento
superior a 7 (sete) meses, desde que estes e as fêmeas das quais procedam apresentem bom estado sanitário.
§2º – É proibido o emprego de carne de fetos na elaboração de produtos cárneos.
Art. 124 – Devem ser condenadas as línguas que apresentem glossite.
Art. 125 – Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais que apresentem cisto hidático, quando houver
caquexia.
Parágrafo único – Podem ser liberados órgãos e vísceras que apresentem lesões periféricas, calcificadas e circunscritas, depois
de removidas e condenadas as áreas atingidas.
Art. 126 – Devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais que apresentem icterícia.
Parágrafo único – Podem ser liberadas as carcaças de animais que apresentem gordura de cor amarela decorrente de fatores
nutricionais ou características raciais.
Art. 127 – Devem ser condenadas as carcaças provenientes de animais sacrificados após a ingestão acidental de produtos tóxicos
ou em virtude de tratamento por substância medicamentosa.
§1º – Quando a lesão for restrita aos órgãos e sugestiva de intoxicação por plantas tóxicas, pode ser dado à carcaça aproveitamento
condicional ou liberação para o consumo, a critério da Inspeção.
§2º – Nos casos em que fique evidenciada a falta de informações sobre o cumprimento do prazo de carência do uso de drogas, a
Inspeção pode sequestrar os lotes de animais ou produtos até que sejam realizadas análises laboratoriais que permitam decisão
acerca de sua destinação.
Art. 128 – Lesões cardíacas – devem ser condenados os corações com lesões de miocardite, endocardite e pericardite.
§1º – Devem ser condenadas ou destinadas ao tratamento pelo calor, a critério da Inspeção, as carcaças de animais com lesões
cardíacas, sempre que houver repercussão no seu estado geral.
§2º – Podem ser liberadas as carcaças de animais com lesões cardíacas, desde que não haja comprometimento da carcaça, a
critério da Inspeção.
Art. 129 – Lesões renais – devem ser condenados os rins com lesões tais como nefrites, nefroses, pielonefrites, uronefroses, cistos
urinários ou outras infecções, devendo-se ainda verificar se estas lesões estão ou não relacionadas a doenças infecto-contagiosas
ou parasitárias, bem como se acarretam alterações na carcaça.
Parágrafo único – Excetuando-se os casos de lesões relacionadas a doenças infecto-contagiosas, dependendo da extensão da
lesão, deve-se condenar a área atingida, liberando-se o restante do rim e a respectiva carcaça.
Art. 130 – Devem ser condenadas as carcaças que apresentem lesões inespecíficas generalizadas em linfonodos de distintas
regiões, com comprometimento do estado geral da carcaça.
I – no caso de lesões inespecíficas progressivas de linfonodos, sem repercussão no estado geral da carcaça, condena-se a área de
drenagem destes linfonodos, com o aproveitamento condicional da carcaça para esterilização pelo calor;
II – no caso de lesões inespecíficas discretas e circunscritas de linfonodos, sem repercussão no estado geral da carcaça, a área
de drenagem deste linfonodo deve ser condenada, liberando-se o restante da carcaça, depois de removidas e condenadas as
áreas atingidas.
Art. 131 – Magreza – podem ser destinadas ao aproveitamento condicional, as carcaças, órgãos e vísceras de animais livres de
qualquer processo patológico, a critério da Inspeção.
Art. 132 – Devem ser condenadas ou destinadas à esterilização pelo calor, a critério da Inspeção, as carcaças, órgãos e vísceras
de animais que apresentem mastite, sempre que houver comprometimento sistêmico.
§1º – Podem ser liberadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais que apresentem mastite, quando não houver
comprometimento sistêmico, depois de removida e condenada a glândula mamária.
§2º – As glândulas mamárias devem ser removidas intactas, de forma a não permitir a contaminação da carcaça por leite, pus ou
outro contaminante, respeitando-se as particularidades de cada espécie e a correlação das glândulas com a carcaça.
§3º – As glândulas mamárias que apresentem mastite ou sinais de lactação, bem como as de animais reagentes à brucelose,
devem ser condenadas.
§4º – O aproveitamento da glândula mamária para fins alimentícios pode ser permitido, depois de liberada a carcaça.
§5º – É proibido o emprego de glândula mamária na elaboração de produtos cárneos.
Art. 133 – Devem ser condenadas as partes de carcaças ou órgãos invadidos por larvas.
Art. 134 – Devem ser condenados os fígados com necrobacilose nodular.
Parágrafo único. Quando a lesão coexistir com outras alterações que levem ao comprometimento da carcaça, esta e os respectivos
órgãos e vísceras também devem ser condenados.
Art. 135 – Devem ser condenados os órgãos, vísceras e partes que apresentem parasitoses não transmissíveis ao homem,
podendo a carcaça ser liberada desde que não haja comprometimento da mesma.
Art. 136 – Devem ser destinadas ao tratamento pelo calor, as carcaças de animais que apresentem sinais de parto recente ou
aborto, desde que não haja evidência de infecção.
Art. 137 – Devem ser condenadas as carcaças com infecção intensa por Sarcocystis spp.
§1º – Entende-se por infecção intensa a presença de cistos em incisões praticadas em várias partes da musculatura.
§2º – Entende-se por infecção leve a presença de cistos localizados em um único ponto da carcaça ou órgão, devendo a carcaça
ser destinada à pasteurização, após remoção da área atingida.
Art. 138 – Devem ser condenadas as carcaças de animais com infestação generalizada por sarna, com comprometimento no
seu estado geral.
Parágrafo único. Quando a infestação for discreta e ainda limitada, a carcaça pode ser liberada, depois de removidas e condenadas
as áreas atingidas.
Art. 139 – Teleangiectasia maculosa do fígado – devem ser condenados os fígados que apresentem lesão generalizada.
Parágrafo único – Podem ser liberados os fígados que apresentem lesões discretas, depois de removidas e condenadas as áreas
atingidas.
Art. 140 – As carcaças de animais portadores de tuberculose devem ser condenadas quando:
I – no exame ante mortem o animal apresentar-se febril;
II – for acompanhada de caquexia;
III – apresentem lesões tuberculosas nos músculos, nos ossos ou nas articulações, ou ainda nos linfonodos que drenam a linfa
dessas partes;
IV – apresentem lesões caseosas concomitantes em órgãos ou serosas do tórax e abdômen;
V – apresentem lesões miliares ou perláceas de parênquimas ou serosas;
VI – apresentem lesões múltiplas, agudas e ativamente progressivas, identificadas pela inflamação aguda nas proximidades das
lesões, necrose de liquefação ou presença de tubérculos jovens;
VII – apresentem linfonodos hipertrofiados, edemaciados, com caseificação de aspecto raiado ou estrelado em mais de um local
de eleição;
VIII – existir tuberculose generalizada caseosa ou calcificada, e sempre que houver evidência de entrada do bacilo na circulação
sistêmica.
§1º – A tuberculose é considerada generalizada quando, além das lesões dos aparelhos respiratório, digestório e seus linfonodos
correspondentes, forem encontrados tubérculos numerosos distribuídos em ambos os pulmões ou lesões no baço, rins, útero,
ovário, testículos, cápsulas supra-renais, cérebro e medula espinhal ou suas membranas.
§2º – As carcaças podem ser destinadas à esterilização pelo calor, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas, quando:
I – os órgãos apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas, limitadas a linfonodos do mesmo órgão;
II – os linfonodos da carcaça ou cabeça apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas;
III – existirem lesões concomitantes em linfonodos e órgãos pertencentes à mesma cavidade.
§3º – Carcaças de animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para tuberculose devem ser destinadas à esterilização pelo
calor, desde que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I a VIII do caput do presente artigo.
§4º – Pode ser liberada a carcaça que apresente apenas uma lesão tuberculosa discreta, localizada e completamente calcificada
em um único órgão ou linfonodo, depois de condenadas as áreas atingidas.
§5º – Devem ser condenadas as partes das carcaças ou órgãos que se contaminem com material tuberculoso, por contato acidental
de qualquer natureza.
Art. 141 – Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere o presente Regulamento, os produtos devem ser submetidos,
a critério da Inspeção, a um dos seguintes tratamentos:
I – pelo frio em temperatura não superior a -10ºC (dez graus Celsius negativos) por 10 (dez) dias;
II – salga em salmoura com no mínimo 24ºBe (vinte e quatro graus Baumé), em peças de no máximo 2,5kg (dois e meio
quilogramas), por no mínimo 21 (vinte e um) dias;
III – pelo calor, por meio de:
a) pasteurização em temperatura de 76,6ºC (setenta e seis graus e seis décimos de graus Celsius) no centro térmico da peça, por
no mínimo 30 (trinta) minutos;
b) fusão pelo calor em temperatura mínima de 121ºC (cento e vinte e um graus Celsius);
c) esterilização pelo calor úmido, com um valor de F0 igual ou maior que 3 (três) ou a redução de 12 (doze) ciclos logarítmicos (12
log10) de Clostridium botulinum, seguido de resfriamento imediato.
§1º – A aplicação de qualquer um dos tratamentos condicionais anteriormente citados deve garantir a inativação ou destruição do
agente envolvido.
§2º – Podem ser utilizados processos diferentes dos propostos, desde que se atinja ao final as mesmas garantias, com
embasamento técnico-científico e aprovação do DIPOA ou seu equivalente do Suasa nos estados, Distrito Federal e municípios.
§3º – Na inexistência de equipamento ou instalações específicas para aplicação do tratamento condicional determinado pela
Inspeção, deve ser adotado sempre um critério mais rigoroso.
1.d- Inspeção Post Mortem de Aves e Lagomorfos
Art. 142 – Na inspeção de aves e lagomorfos aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos nos artigos anteriores sobre
aspectos Gerais, além dos que se consignam a seguir e em normas complementares.
Art. 143 – Quando os países importadores exigirem a presença de vísceras torácicas aderentes à carcaça, a inspeção ante
mortem deve ser executada individualmente e a post mortem limitada aos caracteres externos das carcaças e exame das vísceras
abdominais.
Art. 144 – As aves que, no exame post mortem, apresentem lesões ou forem suspeitas de tuberculose, pseudo-tuberculose,
leucoses, influenza aviária, doença de Newcastle, bronquite infecciosa, hepatite por corpúsculo de inclusão, cólera aviária, doença
de Gumboro, septicemia em geral, aspergilose, candidiase, síndromes hemorrágicas, erisipela, estafilococose, listeriose, doença
de Marek, diátese exsudativa e clamidiose devem ser totalmente condenadas.
Parágrafo único – Aves portadoras de laringotraqueíte infecciosa, criptosporidiose, tifose aviária, pulorose, paratifose, coccidiose,
entero-hepatite, histomoniase, espiroquetose, coriza infecciosa, bouba aviária, micoplasmose, sinovite infecciosa quando em
período agudo ou quando os animais estejam em estado de magreza pronunciada, devem ser condenadas.
Art. 145 – As carcaças de aves ou órgãos que apresentem evidências de processo inflamatório ou lesões características de
artrite, aerossaculite, coligranulomatose, dermatose, dermatite, celulite, pericardite, enterite, ooforite, hepatite, salpingite, síndrome
ascítica, miopatias e discondroplasia tibial devem ser julgadas com o seguinte critério:
I – quando as lesões forem restritas a uma parte da carcaça ou somente a um órgão devem ser condenadas apenas as partes
afetadas;
II – quando a lesão for extensa, múltipla ou houver evidência de caráter sistêmico, carcaças e vísceras devem ser totalmente
condenadas.
Art. 146 – Nos casos de endo e ecto parasitoses quando não houver repercussão na carcaça, as vísceras ou partes afetadas
devem ser condenadas.
Art. 147 – Devem ser condenadas totalmente as carcaças e vísceras com lesões provenientes de canibalismo com envolvimento
extensivo repercutindo na carcaça.
Parágrafo único – Não havendo comprometimento sistêmico, a carcaça pode ser liberada após a retirada da parte acometida.
Art. 148 – Devem ser totalmente condenadas as carcaças e vísceras de aves que apresentem lesões mecânicas extensas,
incluindo as devido à escaldagem excessiva.
Parágrafo único – As lesões superficiais determinam a condenação parcial com liberação do restante da carcaça e das vísceras.
Art. 149 – Devem ser condenadas as aves, inclusive de caça, que apresentem alterações putrefativas, exalando odor sulfídricoamoniacal, revelando crepitação gasosa à palpação ou modificação de coloração da musculatura.
Art. 150 – As carcaças, órgãos e vísceras de lagomorfos que, na inspeção post mortem, apresentem lesões de doença
hemorrágica dos coelhos, mixomatose, tuberculose, pseudo-tuberculose, piosepticemia, toxoplasmose, espiroquetose, clostridiose
e pasteurelose devem ser condenadas.
Art. 151 – As carcaças de lagomorfos que apresentem lesões de necrobacilose, aspergilose ou dermatofitose podem ter
aproveitamento parcial, removendo-se as partes lesadas, desde que não haja comprometimento sistêmico da carcaça.
Art. 152 – As carcaças, órgãos e vísceras de lagomorfos com ocorrência de endo e ectoparasitoses transmissíveis ao homem ou
aos animais, ou com comprometimento da carcaça, devem ser condenadas.
Parágrafo único – Quando não houver comprometimento da carcaça, devem ser condenadas as vísceras ou partes afetadas.
Art. 153 – Na avaliação dos atributos de frescor de lagomorfos, respeitadas as peculiaridades de cada espécie, devem ser
verificadas as seguintes características sensoriais:
I – Anfíbio – carne de rã:
1. odor suave e característico da espécie;
2. cor rosa pálida na carne, branca e brilhante nas proximidades das articulações;
3. ausência de lesões e elementos estranhos; e
4. textura firme, elástica e suculenta.
II – Répteis:
1. a carne de jacaré deve apresentar odor característico da espécie, cor branca rosada, ausência de lesões e elementos estranhos
e textura macia com fibras musculares dispostas uniformemente; e
2. a carne de quelônios deve apresentar odor próprio e suave, cor característica da espécie, livre de manchas escuras e textura
firme, elástica e tenra.
§1º – As características sensoriais a que se refere o presente artigo são extensivas, no que for aplicável, às demais espécies de
pescado usadas na alimentação humana.
§2º– O pescado deve ser avaliado por pessoal capacitado, utilizando-se uma tabela de classificação e pontuação, de acordo com
normas complementares.
§3º – Nos casos em que a avaliação sensorial revele dúvidas acerca do frescor do pescado, deve-se recorrer a exames
complementares, físico-químicos ou microbiológicos.
1.e – Inspeção Post Mortem de Bovídeos
Art. 154 – Na inspeção de bovídeos, aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos na Seção Inspeção Post Mortem – Aspectos
Gerais, além dos que se consignam nesta subseção e em normas complementares.
Art. 155 – Hemoglobinúria bacilar dos bovinos, varíola, septicemia hemorrágica e febre catarral maligna devem ser condenadas as
carcaças, órgãos e vísceras de bovinos acometidos dessas doenças.
Art. 156 – Cisticercose bovina – devem ser condenadas as carcaças com infecções intensas por Cysticercus bovis.
§1º – Entende-se por infecção intensa quando são encontrados 2 (dois) ou mais cistos, viáveis ou calcificados, localizados em 3
(três) locais de eleição, sendo que obrigatoriamente 1 (um) local deve ser a musculatura da carcaça.
§2º – Permite-se, depois de removidas as áreas atingidas, o aproveitamento condicional das carcaças e demais tecidos envolvidos,
nas seguintes situações:
I – esterilização pelo calor ou pasteurização, quando forem observados mais de 1 (um) cisto, viável ou calcificado, e menos do que
o considerado na infecção intensa, considerando a pesquisa em todos os locais de eleição;
II – tratamento pelo frio em temperatura não superior a -10ºC (dez graus Celsius negativos) por 10 (dez) dias ou salga em salmoura
com no mínimo 24ºBe (vinte e quatro graus Baumé) em peças de no máximo 2,5kg (dois e meio quilogramas), por no mínimo 21
(vinte e um) dias quando for observado 1 (um) cisto viável, considerando a pesquisa em todos os locais de eleição;
III – podem ser aproveitadas para consumo humano as carcaças que apresentem 1 (um) único cisto já calcificado, após remoção
e condenação dessa parte.
§3º O diafragma, seus pilares e o esôfago, assim como outros pontos passíveis de infecção, devem receber o mesmo destino
dado à carcaça.
§4º Os procedimentos para pesquisa de cisticercos nos locais de eleição devem atender ao disposto nas normas complementares.
1.f – Inspeção Post Mortem de Equídeos
Art. 157 – Na inspeção de equídeos aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos na Seção Inspeção Post Mortem – Aspectos
Gerais, além dos que se consignam nesta subseção e em normas complementares.
Art. 158 – Meningite cérebro-espinhal, encefalomielite infecciosa, febre tifóide, durina, mal de cadeiras, azotúria, hemoglobinúria
paroxística, garrotilho e quaisquer outras doenças e alterações com lesões inflamatórias ou neoplasias malignas – devem ser
condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de equídeos acometidos dessas doenças.
Art. 159 – Anemia infecciosa equina – devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras quando observadas lesões indicativas
de um processo agudo.
Parágrafo único – Quando se tratar de uma infecção crônica, as carcaças podem ser liberadas para consumo, desde que não
apresentem sinais de icterícia, depois de removidos os órgãos alterados.
Art. 160 – Mormo – devem ser condenadas as carcaças, órgãos e vísceras de animais nos quais, em que forem constatadas lesões
indicativas da ocorrência de mormo.
I – quando identificadas as lesões na inspeção post mortem, o abate deve ser prontamente interrompido e imediatamente
higienizados todos os locais, equipamentos e utensílios que possam ter tido contato com resíduos do animal ou qualquer outro
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material potencialmente contaminado, atendendo às recomendações estabelecidas pelo setor competente pela sanidade animal;
II – devem ser tomadas as precauções necessárias junto aos funcionários que entraram em contato com o material contaminado,
aplicando-se as regras de higiene e desinfecção pessoal com produtos de eficácia comprovada, devendo ser encaminhados ao
serviço médico como medida de precaução;
III – todas as carcaças ou partes de carcaças, inclusive peles, cascos, órgãos, vísceras e seu conteúdo, que entraram em contato
com animais ou material infeccioso, devem ser condenados.
1.g – Inspeção Post Mortem de Ovinos e Caprinos
Art. 161 – Na inspeção de ovinos e caprinos aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos na Seção Inspeção Post Mortem –
Aspectos Gerais, além dos que se consignam nesta subseção e em normas complementares.
Art. 162 – Cenurose – devem ser condenadas as carcaças de animais portadores de Coenurus cerebralis, quando acompanhadas
de caquexia.
Parágrafo único – Os órgãos afetados, cérebro ou medula espinhal, devem sempre ser condenados. Art. 200. Cisticercose ovina –
devem ser condenadas as carcaças com infecções intensas pelo Cysticercus ovis.
§1º – Entende-se por infecção intensa quando são encontrados cistos localizados em 2 (dois) ou mais locais de eleição, como
masseteres, língua, esôfago ou coração, sendo que obrigatoriamente 1 (um) local deve ser a musculatura da carcaça.
§2º – Permite-se, depois de removidas as partes atingidas, a esterilização pelo calor das carcaças e demais tecidos envolvidos,
quando forem observados mais de um cisto e menos do que o considerado na infecção intensa, considerando- se a pesquisa em
todos os pontos de eleição.
§3º – A carcaça pode ser liberada para consumo após removida a parte atingida, quando for observado no máximo 1 (um) cisto,
considerando-se a pesquisa em todos os pontos de eleição.
Art. 163 – Linfadenite caseosa – devem ser condenadas as carcaças de animais que apresentem lesões de linfadenite caseosa em
linfonodos de distintas regiões, com ou sem comprometimento do estado geral da carcaça.
§1º – As carcaças com lesões localizadas, caseosas ou em processo de calcificação devem ser destinadas à esterilização pelo
calor, desde que permitam a remoção e condenação da área de drenagem dos linfonodos atingidos.
§2º – As carcaças de animais com lesões calcificadas discretas nos linfonodos podem ser liberadas para consumo, depois de
removida e condenada a área de drenagem destes linfonodos.
§3º – Em todos os casos em que se evidencie comprometimento dos órgãos e vísceras, estes devem ser condenados.
1.h – Inspeção Post Mortem de Pescado
Art. 164 – Na inspeção de pescado aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos na Seção Inspeção Post Mortem –Aspectos
Gerais, além dos que se consignam nesta subseção e em normas complementares.
Art. 165 – Nas espécies de pescado para abate, são realizados na inspeção post mortem de rotina:
I – observação dos caracteres sensoriais e físicos do sangue por ocasião da sangria e durante o exame de todos os órgãos;
II – exame de cabeça, narinas e olhos;
III – exames visual e táctil do casco, carapaça, plastrão e pontes;
IV – exame dos órgãos internos e da cavidade onde estão inseridos; e
V – exame geral da carcaça, serosas e musculatura superficial e profunda acessível.
Art. 166 – Entende-se por pescado os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, equinodermos e outros animais aquáticos
usados na alimentação humana.
§1º – Os dispositivos previstos no presente Regulamento são extensivos aos gastrópodes terrestres destinados à alimentação
humana.
§2º – O pescado deve ser obrigatoriamente identificado com a denominação comum da espécie, respeitando-se a nomenclatura
regional, sendo facultada a utilização do nome cientifico.
Art. 167 – Considera-se como pescado íntegro, em natureza, apenas o pescado fresco.
§1º – Pescado fresco é aquele que não foi submetido a qualquer outro processo de conservação, a não ser a ação do gelo ou
métodos de conservação de efeito similar, mantido em temperaturas próximas à do gelo fundente.
§2º – O gelo utilizado na conservação do pescado deve ser produzido a partir de água potável ou de água do mar limpa.
Art. 168 – O pescado, depois de submetido ao congelamento, deve ser mantido em câmara frigorífica que possua condições de
armazenar o produto a temperaturas não superiores a -18ºC (dezoito graus Celsius negativos) no seu centro térmico, com exceção
das espécies congeladas em salmoura destinadas à elaboração de conservas, que podem ser mantidas a temperaturas não
superiores a -9ºC (nove graus Celsius negativos) no seu centro térmico.
§1º – O descongelamento sempre deve ser realizado em equipamentos e em condições apropriados, de forma a garantir a
inocuidade e qualidade do pescado.
I – uma vez descongelado, o pescado deve ser mantido sob as mesmas condições de conservação exigidas para o pescado fresco;
II – desde que atendidas as condições de conservação exigidas para o pescado fresco, o pescado poderá ser submetido ao
recongelamento.
Art. 169 – No transporte de espécies de pescado vivas devem ser atendidos os conceitos de segurança e bem-estar animal,
estabelecidos em normas complementares.
Art. 170 – Qualquer que seja o meio de transporte utilizado para o pescado fresco, respeitadas as peculiaridades das diferentes
espécies, este deve ser realizado em veículos ou contentores isotérmicos, acondicionado em recipientes impermeáveis, lisos e de
fácil higienização, mantido em temperaturas próximas à do gelo fundente.
Art. 171 – O pescado congelado, com exceção daquele congelado em salmoura e destinado como matéria-prima para a elaboração
de conservas, deve, durante o transporte, ser mantido a uma temperatura constante não superior a -18ºC (dezoito graus Celsius
negativos), em todos os pontos do produto, tolerando-se um aumento de até 3oC (três graus Celsius).
Art. 172 – É obrigatória a lavagem prévia do pescado utilizado como matéria-prima para consumo humano direto ou para a
industrialização, respeitadas as particularidades das espécies, com água corrente sob pressão suficiente para promover a limpeza,
remoção de sujidades e microbiota superficial.
Art. 173 – Para preservação da inocuidade e qualidade do produto, respeitadas as particularidades das espécies, sempre que
necessário o Serviço de Inspeção Municipal exigirá a sangria e a evisceração do pescado utilizado como matéria- prima para
consumo humano direto ou para a industrialização.
Art. 174 – Na avaliação dos atributos de frescor do pescado, respeitadas as peculiaridades de cada espécie, devem ser verificadas
as seguintes características sensoriais:
I – peixes:
a) superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico e reflexos multicores próprios à espécie, sem qualquer pigmentação
estranha;
b) olhos claros, vivos, brilhantes, luzentes, convexos, transparentes, ocupando toda a cavidade orbitária;
c) brânquias ou guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes com odor natural, próprio e suave;
d) abdômen com forma normal, firme, não deixando impressão duradoura à pressão dos dedos;
e) escamas brilhantes, bem aderentes à pele e nadadeiras apresentando certa resistência aos movimentos provocados;
f) carne firme, consistência elástica, de cor própria à espécie;
g) vísceras íntegras, perfeitamente diferenciadas, peritônio aderente à parede da cavidade celomática;
h) ânus fechado;
i) odor próprio, característico da espécie.
II – crustáceos:
a) aspecto geral brilhante, úmido;
b) corpo em curvatura natural, rígida, artículos firmes e resistentes;
c) carapaça bem aderente ao corpo;
d) coloração própria à espécie, sem qualquer pigmentação estranha;
e) olhos vivos, proeminentes;
f) odor próprio e suave; e
g) as lagostas, siris e caranguejos devem ser preservados vivos e vigorosos.
III – moluscos:
a) bivalves:
1. devem ser preservados vivos, com valvas fechadas e com retenção de água incolor e límpida nas conchas;
2. odor próprio e suave;
3. carne úmida, bem aderente à concha, de aspecto esponjoso, de cor característica de cada espécie.
b) cefalópodes:
1. pele lisa e úmida;
2. olhos vivos, proeminentes nas órbitas;
3. carne firme e elástica;
4. ausência de qualquer pigmentação estranha à espécie; e
5. odor próprio.
c) gastrópodes:
1. carne úmida, aderida à concha, de cor característica de cada espécie;
2. odor próprio e suave; e
3. devem ser preservados vivos e vigorosos;
Art. 175 – As determinações sensoriais, físicas, químicas e microbiológicas para caracterização da identidade, qualidade e
inocuidade do pescado, seus produtos e derivados devem ser estabelecidas em normas complementares.
Art. 176 – O julgamento das condições sanitárias do pescado resfriado, do congelado e do descongelado deve ser realizado de
acordo com as normas previstas para o pescado fresco, naquilo que lhes for aplicável.
Art. 177 – Considera-se impróprio para o consumo humano, o pescado:
I – em mau estado de conservação e de aspecto repugnante;
II – que apresente coloração, odor ou sabor anormais;
III – portador de lesões, doenças ou substâncias que possam prejudicar a saúde do consumidor;
IV – que apresente infecção muscular maciça por parasitas;
V – tratado por antissépticos ou conservadores não autorizado pelo Serviço de Inspeção Municipal;
VI – recolhido já morto, salvo quando capturado em operações de pesca;
VII – que apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos em
legislação específica;
VII – apresente outras alterações que o tornem impróprio, a juízo da inspeção; ou,
VIII – quando não se enquadrar nos limites estabelecidos em normas específicas para o pescado fresco.
Parágrafo único – O pescado nas condições deste artigo deve ser condenado, identificado, desnaturado e descaracterizado
visualmente, podendo ser transformado em produto não comestível, considerando os riscos de sua utilização e de acordo com o
disposto em norma de destinação.
Art. 178 – É vedado a recepção e o processamento do pescado capturado ou colhido em desacordo com as legislações ambientais
e pesqueira.
Art. 179 – Permite-se o aproveitamento condicional, conforme as normas de destinação estabelecidas pelo Serviço de Inspeção
Municipal, do pescado que se apresentar:
I – injuriado, mutilado, deformado, com alterações de cor ou presença de parasitos localizados; ou
II – proveniente de águas suspeitas de contaminação ou poluídas, considerando os tipos e níveis de contaminação informados
pelos órgãos competentes.
Art. 180 – Nos estabelecimentos de pescado é obrigatória a verificação visual da presença de parasitas.
Parágrafo único – O monitoramento deste procedimento deve ser executado por funcionário do estabelecimento e comprovado por
registros auditáveis, utilizando-se um plano de amostragem representativo do lote, levando-se em consideração o tipo de pescado,
área geográfica e sua utilização, realizada com base nos procedimentos aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal, incluindo,
se necessário, a transiluminação.
Art. 181 – Nos casos de aproveitamento condicional o pescado deve ser submetido, a critério da Inspeção, a um dos seguintes
tratamentos:
I – congelamento;
II – salga; e
III – calor.
Art. 182 – Os produtos da pesca e da aquicultura infectados com endoparasitas com risco para a saúde pública não podem ser
destinados ao consumo cru sem que sejam submetidos previamente ao congelamento à temperatura de -20ºC (vinte graus Celsius
negativos) por 24 (vinte e quatro) horas ou a – 35ºC (trinta e cinco graus Celsius negativos) durante 15 (quinze) horas.
Parágrafo único – Podem ser aceitos outros binômios para o tratamento térmico descrito, desde que aprovado pelo Serviço de
Inspeção Municipal, com respaldo científico.
Art. 183 – O pescado, partes dele e órgãos com lesões ou anormalidades que possam torná-los impróprios para consumo devem
ser identificados e conduzidos a um local apropriado, com instalações específicas, onde devem ser inspecionados, considerando
o risco de sua utilização.
1.i – Inspeção Post Mortem de Suídeos
Art. 184 – Na inspeção de suídeos aplicam-se os dispositivos cabíveis estabelecidos na Seção Inspeção Post Mortem – Aspectos
Gerais, além dos que se consignam nesta subseção e em normas complementares.
Art. 185 – Afecções de pele – as carcaças que apresentem afecções de pele, tais como eritemas, esclerodermia, urticárias,
hipotricose cística, sarnas ou outras dermatites, podem ser liberadas para o consumo, depois de removidas e condenadas as áreas
acometidas, desde que a musculatura se apresente normal.
Parágrafo único – As carcaças acometidas com sarnas, em estágios avançados, demonstrando sinais de caquexia ou extensiva
inflamação na musculatura, devem ser condenadas.
Art. 186 – Devem ser condenadas as carcaças com artrite em uma ou mais articulações, com reação nos linfonodos ou hipertrofia
da membrana sinovial, acompanhada de caquexia.
§1º – As carcaças com artrite em uma ou mais articulações, com reação nos linfonodos, hipertrofia da membrana sinovial, sem
repercussão no seu estado geral, devem ser destinadas à pasteurização.
§2º – As carcaças com artrite sem reação em linfonodos e sem repercussão no seu estado geral podem ser liberadas para o
consumo, depois de retirada a parte atingida.
Art. 187 – Devem ser condenadas as carcaças com infecção intensa pelo Cysticercus celullosae.
§1º – Entende-se por infecção intensa a presença de cistos em quantidades superiores à infecção considerada leve, após incisões
praticadas em várias partes da musculatura.
§2º – Entende-se por infecção leve a presença de 1 (um) cisto vivo ou 2 (dois) cistos calcificados após incisões praticadas em
várias partes da musculatura.
§3º – Nos casos de infecção leve, as carcaças podem ser destinadas para aproveitamento condicional, devendo-se realizar um
dos seguintes tratamentos:
I – frio em temperatura não superior a -10ºC (dez graus Celsius negativos) por 10 (dez) dias;
II – esterilização pelo calor;
III – salga em salmoura saturada em peças de no máximo 2,5kg (dois e meio quilogramas), por no mínimo 21 (vinte e um) dias.
§4º – As carcaças que apresentem um único cisto calcificado podem ser aproveitadas para consumo humano, depois de removidas
e condenadas as partes atingidas.
§5º – Os órgãos, com exceção da língua, coração, porções musculares do esôfago e os tecidos adiposos, podem ser liberados
após exame, desde que considerados isentos de infecção.
§6º – Pode ser permitido o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de carcaças com infecções intensas para a fabricação
de banha, por fusão pelo calor, condenando-se as demais partes.
§7º – Os procedimentos para pesquisa de cisticercos nos locais de eleição devem atender ao disposto em normas complementares.
Art. 188 – Devem ser condenadas as carcaças de animais criptorquidas ou que tenham sido castrados, quando for comprovado,
por meio de testes específicos a presença de forte odor sexual.
Parágrafo único. As carcaças com leve odor sexual podem ser destinadas à fabricação de produtos cárneos cozidos.
Art. 189 – Erisipela – devem ser abatidos em separado os suídeos que apresentem casos agudos, com eritema cutâneo difuso
detectados na inspeção ante mortem.
§1º – Nos casos previstos no caput deste artigo, bem como nos animais com múltiplas lesões de pele ou artrite complicadas por
necrose ou quando houver sinais de efeito sistêmico, as carcaças devem ser totalmente condenadas.
§2º – Nos casos localizados de endocardite vegetativa por erisipela, sem alterações sistêmicas, ou nos casos de artrite crônica, a
carcaça deve ser destinada para pasteurização, após condenação do órgão ou partes atingidas.
§3º – No caso de lesão de pele discreta e localizada, sem comprometimento de órgão ou carcaça, esta deve ser destinada para
pasteurização, após remoção da área atingida.
Art. 190 – As carcaças de suínos que apresentem lesões granulomatosas localizadas e restritas a apenas um sítio primário de
infecção, tais como nos linfonodos cervicais ou nos linfonodos mesentéricos ou nos linfonodos mediastínicos, julgadas em condição
de consumo, podem ser liberadas após condenação da região ou órgão afetado.
Parágrafo único – As carcaças suínas em bom estado, com lesões em linfonodos que drenam até dois sítios distintos, sendo
linfonodos de órgãos distintos ou com presença concomitante de lesões em linfonodos e um órgão, devem ser destinadas a
esterilização pelo calor, após condenação das partes atingidas.
Art. 191 – Devem ser condenadas as carcaças de suínos acometidas de peste suína.
§1º – Quando os rins e linfonodos revelem lesões duvidosas e, desde que se comprove lesão característica de peste suína em
qualquer outro órgão ou tecido, a condenação também é total.
§2º – Lesões discretas, mas acompanhadas de caquexia ou de qualquer outro foco de supuração, implicam igualmente em
condenação total.
§3º – Quando as lesões forem discretas e circunscritas a um órgão ou tecido, inclusive nos rins e linfonodos, a carcaça deve ser
destinada à esterilização pelo calor, depois de removidas e condenadas as partes acometidas.
Art. 192 – Devem ser destinadas ao aproveitamento condicional, por meio de tratamento térmico pelo frio, as carcaças acometidas
de Trichinella spirallis.
Parágrafo único – O tratamento térmico pelo frio deve atender aos seguintes binômios de tempo e temperatura:
I – por 30 (trinta) dias a -15ºC (quinze graus Celsius negativos);
II – por 20 (vinte) dias a -25ºC (vinte e cinco graus Celsius negativos); ou
III – por 12 (doze) dias a -29ºC (vinte e nove graus Celsius negativos).
Art. 193 – Todos os suídeos que morrerem asfixiados, seja qual for a causa, bem como os que caírem vivos no tanque de
escaldagem, devem ser condenados.
1.j – Outros aspectos relativos ao Abate
Art. 194 – Os rins destinados ao preparo de produtos cárneos devem ser previamente abertos e a seguir abundantemente lavados.
Art. 195 – No coração das espécies em que se fizer necessária a aplicação de incisões para realização da inspeção, deve-se
verificar a existência de coágulos sanguíneos, os quais devem ser retirados.
Art. 196 – A Inspeção deve determinar medidas especiais quanto às condições de retirada e subsequentes cuidados para
aproveitamento do encéfalo.
Art. 197 – Os estômagos de ruminantes destinados à alimentação humana devem ser rigorosamente lavados imediatamente
após o esvaziamento.
§1º – Na fase de pré-cozimento, permite-se o branqueamento de estômagos de ruminantes pelo emprego de peróxido de
hidrogênio, cal ou sua combinação com carbonato de sódio, além de outras substâncias aprovadas pelo órgão competente da
Saúde e permitidas pelo Serviço de Inspeção Municipal, devendo os mesmos ser lavados com água, depois do tratamento, para
remoção total do produto empregado.
§2º – Permite-se a extração da mucosa do abomaso para produção de coalho.
Art. 198 – Entende-se por produtos de triparia as vísceras abdominais consideradas como envoltórios naturais, tais como o
estômago, intestinos e a bexiga, após receberem os tratamentos tecnológicos específicos.
Parágrafo único – Podem ainda ser utilizados como envoltórios o peritônio parietal, o epíplon e a pele de suíno, devidamente
depilada.
Art. 199 – Os produtos de triparia não podem ser empregados como matéria-prima na composição de produtos cárneos, sendo
permitido seu uso apenas como envoltório natural para produtos cárneos embutidos.
§1º – Para seu aproveitamento é necessário que sejam raspados e lavados, considerando-se como processos de conservação a
dessecação, a salga ou outros aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal.
§2º – Permite-se o tratamento dos intestinos com coadjuvantes de tecnologia, desde que aprovados pelo órgão competente da
Saúde e permitidos pelo Serviço de Inspeção Municipal, devendo os mesmos ser lavados com água depois do tratamento, para
remoção total do produto empregado.
Art. 200 – Os produtos de triparia destinados ao consumo e à produção de envoltórios devem ser inspecionados, principalmente
quanto à sua integridade, estado de conservação e toalete.
Art. 201 – É proibido o uso de tonsilas, glândulas salivares, ovários, baço, testículo, linfonodos, nódulos hemo-linfáticos e outras
glândulas como matéria-prima para o preparo de produtos cárneos.
Art. 202 – Permite-se o aproveitamento de glândulas e outros órgãos, cartilagens, mucosas e bile das diversas espécies animais de
abate como matéria-prima destinada à elaboração de enzimas e produtos opoterápicos, bem como de sangue fetal para a obtenção
de soro, desde que disponham de instalações e equipamentos apropriados, observadas as disposições da legislação específica.
2) Inspeção industrial e sanitária de ovos e derivados
Art. 203 – Entende-se por ovos, sem outra especificação, os ovos de galinha.
Parágrafo único – Os ovos de outras espécies devem denominar-se segundo a espécie de que procedam.
Art. 204 – Ovos frescos ou submetidos a processos de conservação aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal, só podem ser
expostos ao consumo humano quando previamente submetidos à inspeção e classificação previstos no presente Regulamento.
Art. 205 – Entende-se por ovos frescos os que não forem conservados por qualquer processo e se enquadrem na classificação
estabelecida no presente Regulamento.
Art. 206 – Os ovos recebidos no Estabelecimento de Ovos Comerciais devem ser provenientes de estabelecimentos avícolas
relacionados ou cadastrados junto ao serviço oficial competente.
§1º – Os Estabelecimentos de Ovos Comerciais devem manter uma relação atualizada dos fornecedores.
§2º – Os ovos recebidos nestes estabelecimentos devem chegar devidamente identificados e acompanhados de uma ficha de
procedência, de acordo com o modelo estabelecido em normas complementares.
Art. 207 – Após a classificação dos ovos, o estabelecimento dever manter registros auditáveis e disponíveis ao Serviço de Inspeção.
Parágrafo único. Os registros devem abranger dados de rastreabilidade, quantidade de ovos classificados por categoria de
qualidade e de peso e outros controles, conforme exigência do Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 208 – Os estabelecimentos de ovos e derivados devem executar os seguintes procedimentos, que serão verificados pela
Inspeção:
I – garantir condições de higiene em todas as etapas do processo;
II – armazenar e utilizar embalagens de maneira a assegurar a inocuidade do produto;
III – realizar exame pela ovoscopia em câmara destinada exclusivamente a essa finalidade;
IV – medir a altura da câmara de ar com instrumentos específicos;
V – classificar e pesar os ovos com equipamentos específicos;
VI – executar os programas de autocontrole; e
VII – implantar programa de controle de resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes em ovos provenientes de
estabelecimentos avícolas de reprodução.
Art. 209 – Os ovos destinados ao consumo humano devem ser classificados em ovos de categorias “A” e “B”, de acordo com as
suas características qualitativas.
Parágrafo único – A classificação dos ovos por peso deve atender as normas específicas.
Art. 210 – Ovos da categoria “A” devem apresentar as seguintes características qualitativas:
I – casca e cutícula de forma normal, lisa, limpas, intactas;
II – câmara de ar com altura não superior a 6mm (seis milímetros) e imóvel;
III – gema visível à ovoscopia, somente sob a forma de sombra, sem contorno aparente, movendo-se ligeiramente em caso de
rotação do ovo, mas regressando à posição central;
IV – clara límpida e translúcida, consistente, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas; e
V – cicatrícula com desenvolvimento imperceptível.
Art. 211 – Ovos da categoria “B” devem apresentar as seguintes características:
I – ovos considerados inócuos, mas que não se enquadrem nas características fixadas na categoria “A”;
II – ovos que apresentem manchas sanguíneas pequenas e pouco numerosas na clara e na gema; ou

III – ovos provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução que não foram submetidos ao processo de incubação.
a) estes ovos devem ser reclassificados em local específico, previamente ao processo de lavagem, acondicionados e identificados.
Parágrafo único. Os ovos da categoria “B” serão destinados exclusivamente à industrialização.
Art. 212 – Os ovos limpos trincados ou quebrados que apresentem a membrana testácea intacta devem ser destinados para a
industrialização, tão rapidamente quanto possível.
Art. 213 – É proibida a utilização de ovos sujos trincados para a fabricação de produtos de ovos.
I – é proibida a lavagem de ovos sujos trincados.
Art. 214 – Os ovos destinados para a produção de produtos de ovos devem ser previamente lavados e secos antes de serem
processados.
Art. 215 – Os ovos devem ser armazenados e transportados em condições que minimizem as grandes variações de temperatura.
Art. 216 – São considerados impróprios para consumo os ovos que apresentem:
I – alterações da gema e da clara, com gema aderente à casca, gema rompida, presença de manchas escuras ou de sangue
alcançando também a clara, presença de embrião com mancha orbitária ou em adiantado estado de desenvolvimento;
II – mumificação ou que estejam secos por outra causa;
III – podridão vermelha, negra ou branca;
IV – contaminação por fungos, externa ou internamente;
V – cor, odor ou sabor anormais;
VI – sujidades externas por materiais estercorais ou que tenham estado em contato com substâncias capazes de transmitir odores
ou sabores estranhos;
VII – rompimento da casca e que estiverem sujos;
VIII – rompimento da casca e das membranas testáceas;
IX – contaminação por substâncias tóxicas; ou
X – apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos em legislação
específica;
Parágrafo único – São também considerados impróprios para consumo humano os ovos que forem submetidos ao processo de
incubação ou por outras causas a critério da Inspeção.
Art. 217 – Os ovos considerados impróprios para o consumo humano devem ser condenados, podendo ser aproveitados para uso
não comestível, desde que a industrialização seja realizada em instalações apropriadas e sejam atendidas as especificações do
produto não comestível que será fabricado.
Art. 218 – É proibido o acondicionamento de ovos em uma mesma embalagem quando se tratar de:
I – ovos frescos com ovos submetidos a processos de conservação; e
II – ovos de espécies diferentes.
Art. 219 – Os aviários, granjas e outras propriedades avícolas nas quais estejam grassando doenças zoonóticas com informações
comprovadas pelo setor competente pela sanidade animal não podem destinar sua produção de ovos ao consumo.
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Publicações legais
ESTADO DO PARANÁ
desumidificação, devem respeitar o binômio tempo e temperatura e demais dispositivos constantes em normas complementares.
Art. 262 – São considerados alterados e impróprios para consumo humano, na forma como se apresentam, os produtos das
abelhas que evidenciem:
I – características sensoriais anormais;
II – a presença de resíduos estranhos decorrentes de falhas nos procedimentos higiênico-sanitários e tecnológicos; ou
III – a presença de resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos em legislação
específica.
§1º – Em se tratando de mel e mel das abelhas sem ferrão, são também considerados alterados os que evidenciem fermentação
avançada, hidroximetilfurfural acima do estabelecido em legislação específica e flora microbiana capaz de alterá-los.
§2º – Em se tratando de pólen apícola, pólen das abelhas sem ferrão, própolis e própolis das abelhas sem ferrão são também
considerados alterados os que evidenciem flora microbiana capaz de alterá-los.
§3º – Em se tratando de geléia real, é também considerada alterada a que evidencie conservação inadequada, indícios de colheita
realizada após 72 (setenta e duas) horas, flora microbiana capaz de alterá-la e a presença de microrganismos patogênicos.
Art. 263 – São considerados alterados e impróprios para consumo humano, na forma como se apresentam, os derivados de
produtos das abelhas, que evidenciem:
I – características sensoriais anormais;
II – matéria-prima em desacordo com as exigências definidas para cada produto das abelhas usado na sua composição;
III – a presença de resíduos estranhos decorrentes de falhas nos procedimentos higiênico-sanitários e tecnológicos; ou
IV – microrganismos patogênicos.
Parágrafo único – Em se tratando de composto de produtos das abelhas com adição de ingredientes, são também considerados
alterados os que evidenciem o uso de ingredientes permitidos que não atendam às exigências do órgão competente.
Art. 264 – São considerados fraudados (adulterados ou falsificados) os produtos das abelhas que:
I – apresentem substâncias que alterem a sua composição original;
II – apresentem aditivos;
III – apresentem características de obtenção a partir de alimentação artificial das abelhas;
IV – houver a subtração de qualquer dos seus componentes, em desacordo com o presente Regulamento ou normas
complementares;
V – forem de um tipo e se apresentem rotulados como de outro;
VI – apresentem adulteração na data de fabricação, data ou prazo de validade do produto; ou
VII – tenham sido elaborados a partir de matéria-prima imprópria para processamento.
Parágrafo único – Em se tratando de mel e mel de abelhas sem ferrão são também considerados fraudados os que evidenciem
a adição de açúcares.
Art. 265 – São considerados fraudados (adulterados ou falsificados) os derivados de produtos das abelhas que:
I – forem de um tipo e se apresentem rotulados como de outro;
II – apresentem adulteração na data de fabricação, data ou prazo de validade do produto; ou
III – tenham sido elaborados a partir de matéria-prima imprópria para processamento.
§1º – Em se tratando de composto de produtos das abelhas sem adição de ingredientes, são também considerados fraudados os
que evidenciem a presença de aditivos ou quaisquer outros ingredientes não permitidos.
§2º – Em se tratando de compostos de produtos das abelhas com adição de ingredientes, são também considerados fraudados os
que evidenciem o uso de ingredientes não permitidos ou de ingredientes permitidos em quantidade acima do limite estabelecido
em legislação específica.
Art. 266 – Os produtos das abelhas e derivados alterados, fraudados ou impróprios para o consumo humano, na forma como se
apresentam, podem ter aproveitamento condicional quando previstos em normas complementares.
Art. 267 – Os estabelecimentos de produtos das abelhas que recebem matérias-primas de produtores rurais devem manter
atualizado o cadastro desses produtores em sistema de informação adotado pelo Serviço de Inspeção Municipal e conforme
normas complementares.
Art. 268 – Os produtos das abelhas sem ferrão devem ser procedentes de criadouros, na forma de meliponários, autorizados pelo
órgão ambiental competente.
VII - ESTABELECIMENTO PARA ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
Art. 269 – Para fins deste regulamento:
I – No estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais podem ser abatidas e industrializadas as diversas
espécies de aves, coelhos, rãs, répteis e outros pequenos animais.
§1º O abate de diferentes espécies, inclusive de médios animais, em um mesmo estabelecimento pode ser realizado desde que
haja instalações e equipamentos específicos para a finalidade.
§2º O abate pode ser realizado desde que seja evidenciada a completa segregação entre as diferentes espécies e seus respectivos
produtos durante todas as etapas do processo, respeitadas as particularidades de cada espécie, inclusive quanto a higienização
das instalações e equipamentos.
II – Estão incluídas nas aves as espécies como: peru, frango, pombo, pato, marreco, ganso, perdiz, chucar, codorna, faisão e
outras aves.
III – Entende-se como carne de aves a parte muscular comestível das aves abatidas, declaradas aptas a alimentação humana por
inspeção veterinária oficial antes e depois do abate.
IV – Entende-se como carcaça o corpo inteiro de uma ave após insensibilização ou não, sangria, depenagem e evisceração, onde o
papo, traquéia, esôfago, intestinos, cloaca, baço, órgãos reprodutores, pulmões tenham sido removidos, sendo facultativa a retirada
dos rins, pés, pescoço e cabeça.
V – Entende-se por corte a parte ou fração da carcaça com limites previamente especificados pelo Serviço de Inspeção Municipal,
com osso ou sem osso, com pele ou sem pele, temperados ou não, sem mutilações e/ou dilacerações.
VI – Entende-se por recorte a parte ou fração de um corte.
VII – Entende-se como miúdos as vísceras comestíveis o fígado sem a vesícula biliar, o coração sem o saco pericárdio e a moela
sem o revestimento interno e seu conteúdo totalmente removido.
VIII – Entende-se por pré-resfriamento o processo de rebaixamento da temperatura das carcaças de aves, imediatamente após
as etapas de evisceração e lavagem, realizado por sistema de imersão em água gelada ou passagem por túnel de resfriamento,
obedecidos os respectivos critérios técnicos específicos.
IX – Entende-se por resfriamento o processo de refrigeração e manutenção da temperatura entre 0ºC (zero grau Celsius) a 4ºC
(quatro graus Celsius positivos) dos produtos de aves (carcaças, cortes ou recortes, miúdos e/ou derivados), com tolerância de
1ºC (um grau).
X – Entende-se por congelamento o processo de congelamento e manutenção a uma temperatura não maior que -12ºC, dos
produtos de aves (carcaças, cortes ou recortes, miúdos ou derivados) tolerando-se uma variação de até 2ºC (dois graus Celsius).
XI – Entende-se por temperado o processo de agregar ao produto da ave condimentos e/ou especiarias devidamente autorizados
pelo Serviço de Inspeção Municipal, sendo posteriormente submetido apenas a refrigeração (resfriamento ou congelamento).
Art. 270 – Não será autorizado o funcionamento ou construção de estabelecimento de abate e industrialização de pequenos
animais quando localizado nas proximidades de outros estabelecimentos que, por sua natureza, possam prejudicar a qualidade dos
produtos destinados à alimentação humana, que são processados nesses estabelecimentos de abate.
Art. 271 – Os equipamentos fixos, tais como, escaldadores, depenadeiras, calhas de evisceração, pré-resfriadores, tanques e
outros, deverão ser instalados de modo a permitir a fácil higienização dos mesmos e das áreas circundantes, guardando-se um
afastamento mínimo de 60 cm (sessenta centímetros) das paredes e 20 cm (vinte centímetros) do piso, com exceção da trilhagem
aérea que deverá guardar a distância mínima de 30 cm (trinta centímetros) das colunas ou paredes.
Art. 272 – O estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais deve dispor de instalações composta de seção de
recepção; seção de sangria; seção de escaldagem e depenagem; seção de evisceração; seção de depósito; seção de expedição;
seção de subprodutos.
Parágrafo único – Quando se tratar de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte a sangria poderá ser realizada na
seção de escaldagem e depenagem, o depósito de produtos poderá ser na seção de expedição, e a seção de subprodutos poderá
ser dispensada desde que os subprodutos sejam retirados do estabelecimento imediatamente.
Art. 273 – A recepção das aves será em plataforma coberta, devidamente protegida dos ventos predominantes e da incidência
direta dos raios solares.
Parágrafo único – A critério do serviço de inspeção, essa seção poderá ser parcial ou totalmente fechada, atendendo as condições
climáticas regionais, desde que não haja prejuízo para a ventilação e iluminação.
Art. 274 – Os contentores e/ou estrados, após vazios, deverão ser encaminhados para a higienização e desinfecção e depositados
em local adequado ou devolvidos para o veículo de transporte das aves.
Art. 275 – A sangria pode ser realizada em “túnel de sangria”, com as aves contidas pelos pés, apoiados em trilhagem aérea, ou
sangria em funil.
Art. 276 – O sangue deverá ser recolhido em calha própria, de material inoxidável ou alvenaria, totalmente impermeabilizada com
cimento liso, denominada “calha de sangria”.
Art. 277 – O sangue coletado deverá ser destinado para industrialização como não comestível, ou outro destino conveniente a
critério da Inspeção, podendo, quando não existir graxaria, ser cozido.
Art. 278 – A seção de sangria deverá dispor obrigatoriamente de lavatórios acionados a pedal ou outros mecanismo que impeça
o uso direto das mãos.
Art. 279 – A escaldagem e depenagem poderão ser realizadas em instalações comuns às duas atividades, separadas através
de paredes das demais áreas operacionais, podendo ser na mesma área da sangria, desde que esta operação não interfira nas
outras atividades.
Art. 280 – O ambiente da escaldagem e depenagem deverá possuir ventilação suficiente para exaustão do vapor d’água
proveniente de escaldagem e da impureza em suspensão, recomendando-se o emprego de “lantennins”, coifas ou exaustores,
quando a ventilação natural for insuficiente, podendo ser dispensado de forro nesta dependência.
Art. 281 – A escaldagem deverá, obrigatoriamente, ser executada logo após o término da sangria, sob condições definidas de
temperatura e tempo, ajustados às características das aves em processamento, não se permitindo a introdução de aves ainda
vivas no sistema.
Art. 282 – Serão condenadas, total ou parcialmente, as aves quando se verificarem falhas na escaldagem que demonstrem
alterações nas carcaças ou parte de carcaças pelo uso de altas temperaturas ou tempo prolongado na execução desta operação.
Art. 283 – Quando a escaldagem for executada em tanque, o mesmo deverá ser construído de material inoxidável, a água de
escaldagem deverá ser renovada a cada hora (1,5 litros por ave) e em seu volume total a cada turno de trabalho ou à juízo da
Inspeção.
Art. 284 – A depenagem deverá ser processada logo após a escaldagem, sendo proibido o seu retardamento.
Art. 285 – Não será permitido o acúmulo de penas no piso devendo, para tanto, haver o recolhimento contínuo das mesmas para
o exterior da dependência.
Art. 286 – Os trabalhos de evisceração deverão ser executados em instalação própria, isolada da área de escaldagem e
depenagem, compreendendo desde a operação de corte de pele do pescoço, até a “toalete final” das carcaças.
Parágrafo único – Nessa seção poderão também ser efetuadas as fases de pré-resfriamento, gotejamento, processamento,
embalagem primária, classificação e armazenagem, desde que a área permita a perfeita acomodação dos equipamentos e não
haja prejuízo higiênico para cada operação.
Art. 287 – Antes da evisceração, as carcaças deverão ser lavadas em chuveiros de aspersão ou pistola, dotados de água sob
adequada pressão, com jatos orientados no sentido de que toda a carcaça seja levada, inclusive os pés, sendo que os chuveiros
poderão ser localizados no início da calha de evisceração e no final, antes do pré-resfriamento.
Art. 288 – A evisceração, não automatizada, será obrigatoriamente realizada com as aves suspensas pelos pés e pescoços em
ganchos de material inoxidável, presos em trilhagem aérea ou em mesas de evisceração.
Art. 289 – As operações de evisceração deverão, ainda, observar os cuidados necessários para evitar o rompimento de vísceras e
o contato das carcaças com superfícies contaminadas.
Art. 290 – A trilhagem aérea, quando houver, será disposta sobre a calha a uma altura tal que não permita que as aves aí
dependuradas possam tocar na calha ou em suas águas residuais.
Art. 291 – As etapas de evisceração compreendem:
a – cortes da pele do pescoço e traqueia;
b – extração de cloaca;
c – abertura do abdômen;
d – eventração (exposição das vísceras);
e – inspeção sanitária;
f – retirada das vísceras;
g – extração dos pulmões;
h – “toalete” (retirada do papo, esôfago, traqueia, etc.);
i – lavagem final (externa e internamente);
Art. 292 – Não será permitida a retirada de órgãos e/ou partes de carcaças antes que seja realizada a inspeção “post-mortem”.
Art. 293 – A calha de evisceração, quando houver, deverá apresentar declive acentuado para o ralo coletor e dispor de água
corrente a fim de permitir remoção contínua dos resíduos para o exterior da dependência e dispor de pontos d’água (torneiras)
localizadas em suas bordas.
Art. 294 – As vísceras não comestíveis serão lançadas diretamente na calha de evisceração e conduzidas aos depósitos coletores
ou diretamente para a seção de subprodutos não comestíveis (graxaria).
Parágrafo único – No caso de mesa de evisceração serão depositadas em bombonas próprias.
Art. 295 – As vísceras comestíveis serão depositadas em recipientes de aço inoxidável, material plástico ou similar, após
previamente preparadas e lavadas, sendo que a moela deve ser aberta e retirado o seu conteúdo imediatamente e após serão
acondicionadas em recipientes adequados e resfriadas, podendo ser utilizado gelo.
Art. 296 – Todas as partes comestíveis (coração, fígado, moela, pés e cabeça), quando retirados na evisceração para fins
comestíveis, deverão ser imediatamente pré-resfriados em resfriadores contínuos por imersão obedecendo ao princípio da
renovação de água contracorrente e a temperatura máxima de 4ºC, ou em pré-resfriadores fixos com água gelada ou água com
gelo, desde que atendida a determinação de renovação da água.
Art. 297 – A gordura cavitária e de cobertura da moela, poderá ser utilizada para fins comestíveis quando retirada durante o
processo de evisceração, antes da retirada e abertura da moela e ainda sob o mesmo tratamento dos miúdos comestíveis.
Art. 298 – Os pulmões serão obrigatoriamente retirados e depositados junto com as vísceras não-comestíveis.
Art. 299 – Após a evisceração as carcaças devem receber uma lavagem final por aspersão, de modo que as superfícies internas
e externas sejam limpas eficazmente.
Art. 300 – Não será permitida a entrada de carcaças no sistema de pré-resfriamento por imersão, quando contenham no seu
interior água residual de lavagem por aspersão e/ou qualquer tipo de contaminação visível nas suas superfícies externas e internas.
Art. 301 – O recolhimento de ovários de aves (reprodutoras ou poedeiras comerciais) será permitido desde que:
a) A coleta seja realizada somente após a liberação das aves por parte da Inspeção, desde que sejam observados todos os
princípios básicos de higiene recomendados.
b) O produto seja resfriado imediatamente após a coleta, a uma temperatura de 4ºC ou inferior e seja armazenado e transportado
sob refrigeração (0ºC) e destinado exclusivamente para pasteurização.
Art. 302 – O pré-resfriamento é opcional e poderá ser efetuado através de:
a) aspersão de água gelada;
b) imersão em água por resfriadores contínuos, tipo rosca sem fim;
c) resfriamento por ar (câmaras frigoríficas);
d) imersão em tanque com água gelada:
e) outros processos aprovados pelo Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 303 – A renovação de água durante os trabalhos, nos resfriadores contínuos tipo rosca sem fim ou fixos, deverá ser constante,
na proporção mínima de 1,5 l (um e meio litros) por ave.
Art. 304 – No sistema de pré-resfriamento por aspersão a água utilizada deve apresentar os padrões de potabilidade da Portaria
36/90 do Ministério da Saúde.
Art. 305 – A temperatura da água do sistema de pré-resfriamento por aspersão não deve ser superior a 4ºC.
Art. 306 – A água de renovação do sistema de pré-resfriamento por imersão poderá ser hiperclorada, permitindo-se no máximo 5
ppm de cloro livre; no entanto será obrigatoriamente clorada, devendo apresentar cloro residual livre entre 0,5 à 1,00 ppm.
Art. 307 – A temperatura da água residente, medida nos pontos de entrada e saída das carcaças do sistema pré-resfriamento por
imersão, não deve ser superior a 16ºC e 4ºC, respectivamente no primeiro e último estágio, observando-se o tempo máximo de
permanência das carcaças no primeiro de trinta minutos.
Art. 308 – Cada tanque do sistema pré-resfriadores contínuos por imersão deve ser completamente esvaziado, limpo e desinfetado
no final de cada período de trabalho (quatro horas) ou, quando se fizer necessário, a juízo da Inspeção.
Art. 309 – A temperatura das carcaças no final do processo de pré-resfriamento deverá ser igual ou inferior a 7ºC, tolerando-se a
temperatura de 10ºC para as carcaças destinadas ao congelamento imediato.
Art. 310 – Os miúdos devem ser pré-resfriados em resfriadores, por imersão, obedecendo a temperatura máxima de 4ºC e
renovação de água, na proporção mínima de 1,5 (um e meio) litros por quilo.
Art. 311 – Quando empregada a injeção de ar nos tanques de pré-resfriamento por imersão para efeito de movimentação de água
(borbulhamento), deverá o mesmo ser previamente filtrado.
Art. 312 – O gotejamento é destinado ao escorrimento da água da carcaça decorrente da operação de pré-resfriamento.
Art. 313 – Ao final da fase de gotejamento a absorção da água nas carcaças não deverá ultrapassar a 8% de seu peso.
Art. 314 – O gotejamento deverá ser realizado imediatamente ao pré-resfriamento, com as carcaças suspensas pelas asas ou
pescoço, em equipamento de material inoxidável, dispondo de calha coletora de água de gotejamento.
Parágrafo único – Processos tecnológicos diferenciados que permitam o escorrimento da água excedente nas carcaças de aves
decorrente da operação de pré-resfriamento por imersão poderão ser autorizados, desde que aprovados pelo Serviço de Inspeção
Municipal.
Art. 315 – As mesas para embalagem de carcaças serão de material liso, lavável, impermeável e resistente, com bordas elevadas
e dotadas de sistema de drenagem.
Art. 316 – Os miúdos e/ou partes de carcaças, sejam ou não comercializados no interior das mesmas, receberão embalagem
própria, sendo obrigatoriamente a cabeça embalada individualmente.
Art. 317 – Uma vez embaladas primariamente o acondicionamento de carcaças em embalagens secundárias será feito em
continentes novos e de primeiro uso, sendo que tal operação pode ser feita na seção de embalagem primária.
Parágrafo único – Poderá ser permitida, para fins de acondicionamento e/ou transporte, a reutilização de caixas ou recipientes
construídos de material que possibilite adequada higienização.
Art. 318 – Os estabelecimentos que realizarem cortes e/ou desossa de aves podem fazer essa etapa na mesma seção de
evisceração e embalagem primária, desde que com temperatura ambiente não superior a 15ºC e de maneira tal que não interfiram
com o fluxo operacional de evisceração, embalagem e classificação.
Parágrafo único – A temperatura das carnes manipuladas nesta seção não poderá exceder 7ºC.
Art. 319 – Os estabelecimentos que realizam a produção de carne temperada podem realizar esta operação junto a Seção de
evisceração e embalagem, desde que não interfira no fluxo operacional da Seção, como também não comprometa sob o aspecto
higiênico-sanitário.
Art. 320 – O estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais deverá dispor de um sistema de resfriamento para
resfriar e manter resfriado todos os animais abatidos até sua comercialização.
Parágrafo único – O sistema adotado deverá ser proporcional a capacidade de abate e produção.
Art. 321 – As carcaças depositadas no sistema de resfriamento deverão apresentar temperatura de no máximo 5ºC.
Art. 322 – As carcaças congeladas não deverão apresentar, na intimidade muscular, temperatura superior a -12ºC, com tolerância
máxima de 2ºC.
Art. 323 – A seção de expedição terá as seguintes características:
I – área dimensionada unicamente para pesagem quando for o caso e acesso ao transporte;
II – totalmente isolada do meio ambiente através de paredes, dispondo somente de aberturas (portas ou óculos) nos pontos de
acostamento dos veículos transportadores, bem como entrada (porta) de acesso à seção para o pessoal que aí trabalha.
Art. 324 – Os subprodutos não comestíveis serão armazenados em sala própria para que sejam retirados periodicamente.
Art. 325 – O gelo utilizado na indústria, especialmente no pré-resfriamento de carcaças e miúdos, deverá ser produzido com água
potável preferentemente no próprio estabelecimento.
Parágrafo único – O equipamento para fabricação do gelo deverá ser instalado em seção a parte, localizado o mais próximo
possível do local de utilização.
Art. 326 – A “casa de caldeira”, quando necessária, será construída afastada 3 metros de qualquer construção, além de atender às
demais exigências da legislação específica.
Art. 327 – Quando necessárias, as instalações destinadas à lavagem e desinfecção de veículos transportadores de animais vivos e
engradados, serão localizadas no próprio estabelecimento, em área que não traga prejuízo de ordem higiênico sanitária.
Art. 328 – O consumo médio de água em matadouros avícolas poderá ser calculado tomando-se por base o de 30 (trinta) litros
por ave abatida, incluindo-se aí o consumo de todas as seções do matadouro, permitindo-se volume médio de consumo inferior,
desde que preservados os requisitos tecnológicos e higiênico-sanitários previstos no presente Regulamento, mediante aprovação
prévia da Inspeção.
Parágrafo único – Deverá ser instalado mecanismo de dosagem de cloro da água de abastecimento industrial caso água não tenha
potabilidade comprovada.
VIII - ESTABELECIMENTOS PARA ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO PARA MÉDIOS E GRANDES ANIMAIS
Art. 329 – Estabelecimento de abate e industrialização para médios e grandes animais é o estabelecimento dotado de instalações
com dimensões e equipamentos adequados para o abate, manipulação, elaboração, industrialização, preparo, conservação,
armazenagem e expedição das carnes de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos e outros grandes e médios animais, e seus
derivados sob variadas formas, devendo possuir instalações de frio compatível com a capacidade de abate.
§1º O abate de diferentes espécies, incluídos grandes, médios e pequenos animais, em um mesmo estabelecimento pode ser
realizado desde que haja instalações e equipamentos específicos para a finalidade, com completa segregação entre as diferentes
espécies e seus respectivos produtos durante todas as etapas do processo, respeitadas as particularidades de cada espécie,
inclusive quanto a higienização das instalações e equipamentos.
§2º – O tipo de abate referido acima poderá ser realizado em sistema de trilhagem aérea manual ou no modelo estacionário, no qual
o abate do animal seguinte só pode ocorrer após o término das operações do animal anterior.
Art. 330 – Deverá ser indicado no momento de protocolar o projeto, as estratégias de destinação das carcaças ou parte destas
condenadas pela inspeção sanitária.
Art. 331- O estabelecimento de abate e industrialização de médios e grandes animais deve dispor de instalações composta de
curral de espera dos animais; box de insensibilização; seção de matança; seção de bucharia e triparia; seção de processamento;
seção de resfriamento e/ou congelamento; seção de expedição; seção de subprodutos.
§1º – Quando se tratar de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte a bucharia e triparia poderá ser na seção de
matança, o resfriamento e/ou congelamento de produtos poderá ser na seção de expedição, e a seção de subprodutos poderá ser
dispensada desde que os subprodutos sejam retirados do estabelecimento imediatamente.
§2º – Quando o estabelecimento efetuar a industrialização das carnes deverá ter estrutura adequada, de acordo com as exigências
definidas neste Regulamento.
Art. 332 – Os animais deverão ficar em currais livres de barro por um período determinado pelo inspetor sanitário antes de serem
insensibilizados.
Art. 333 – Em caso de abate misto no mesmo dia, os bovinos não poderão ficar no mesmo curral dos suínos ou ovinos ou caprinos,
sendo que os ovinos e caprinos são os únicos que podem ser alojados no mesmo curral.
Art. 334 – Os animais, com exceção dos ovinos, antes da insensibilização deverão ser lavados sobre piso impermeável com água
potável sob pressão de forma que os jatos atinjam todas as partes do animal com uma pressão adequada e com canalização das
águas residuais.
Art. 335 – Os boxes de insensibilização serão de construção em concreto armado de superfície lisa e com as partes móveis
metálicas.
Art. 336 – Em todos os locais onde são realizadas as operações deverão dispor de lavatórios de mãos com torneiras que não
utilizem o fechamento manual, providos de sabão líquido inodoro.
Art. 337 – A mesa de inspeção de vísceras vermelhas deverá ter rebordo de no mínimo 0,05 m de altura, orifício para drenagem
das águas servidas e esgoto canalizado.
Art. 338 – Deverá haver fonte de água fria nas mesas de inspeção que propiciem a lavagem das vísceras e água a 85 ºC em
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abundância para a higienização das mesas.
Art. 339 – A sala de matança terá área suficiente para a sustentação dos equipamentos necessários aos trabalhos de sangria,
esfola, evisceração, inspeção de carcaças e vísceras, toalete, lavagem de carcaças, quais sejam: canaleta, plataformas, pias,
mesas, além da área disponível para circulação de pessoas e carros, quando necessários.
Art. 340 – As operações de sangria, esfola e/ou depilação e evisceração, poderão ser realizadas em ponto fixo.
Art. 341 – No caso de abate estacionário todas as operações serão realizadas em ponto fixo até a liberação da carcaça pela
inspeção para o resfriamento.
Art. 342 – Quando necessária, a área de vômito deverá localizar-se ao lado do box de atordoamento e destina-se à recepção dos
animais insensibilizados que daí serão imediatamente alçados e destinados à sangria.
Art. 343 – O trilho, quando necessário, na sala de abate, terá altura mínima adequada no ponto de sangria e esfola, de maneira à
assegurar no mínimo uma distância de 0,75 m (setenta e cinco centímetros) da extremidade inferior do animal (focinho) ao piso.
Parágrafo único – Na câmara de resfriamento, o trilho ou os penduradores, terão altura suficiente para não permitir o contato das
meias carcaças com o piso.
Art. 344 – Quando necessárias, as plataformas serão em número suficiente para realizar as operações de troca de patas, esfola,
serra, evisceração, inspeção, toalete, carimbagem e lavagem das carcaças, construídas em metal, de preferência ferro galvanizado
ou aço inoxidável, antiderrapante e com corrimão de segurança.
Art. 345 – As cabeças deverão ser dependuradas em gancheiras próprias, desarticuladas a mandíbula e língua, lavadas e
inspecionadas em mesa.
Art. 346 – A lavagem da cabeça é feita com o auxílio de uma mangueira em cuja extremidade ajusta-se um cano bifurcado, que se
introduz nas narinas e na cabeça, sendo que tal dispositivo pode ser substituído por pistola própria apta à introdução nas narinas.
Art. 347 – As meias-carcaças deverão ser lavadas com água sobre pressão antes destas ingressarem no sistema de resfriamento.
Art. 348 – A seção de bucharia e triparia é o local onde serão esvaziados estômagos e intestinos já inspecionados, tendo somente
área suja, não sendo, portanto, aproveitados os produtos desta seção como comestíveis.
Parágrafo único – No caso de abate estacionário a seção de bucharia e triparia poderá ser na mesma sala de matança, após a
liberação da carcaça pela inspeção para o resfriamento.
Art. 349 – Produtos como patas, couros (peles) e resíduos poderão também ser conduzidos a seção de bucharia e triparia.
Art. 350 – O estabelecimento deve possuir sistemas de frio que se fizer necessário em número e área suficientes segundo a
capacidade do estabelecimento.
Art. 351 – Os sistemas de resfriamento deverão fazer com que a temperatura das carcaças (medida na intimidade das massas
musculares) atinja a temperatura estipulada pela legislação vigente, devendo também manter uma distância mínima entre as
carcaças de modo que elas não fiquem encostadas.
Art. 352 – Os materiais como caixas, bandejas, ganchos e carretilhas deverão ser higienizados sempre ao final dos trabalhos ou
quando se julgar necessário.
Art. 353 – As operações de processamento dos subprodutos não-comestíveis e condenados deverão seguir as regulamentações
específicas e com controle dos Órgãos de Inspeção Sanitária.
Parágrafo único – Se o recolhimento dos resíduos for diário, estes poderão ficar depositados na bucharia/triparia, área suja, caso
contrário, deverá haver uma seção para armazenamento destes produtos até o devido recolhimento.
IX - FÁBRICA PARA PRODUTOS CÁRNEOS
Art. 354 – Fábrica de produtos cárneos é o estabelecimento que industrializa carne de variadas espécies de animais, sendo dotado
de instalações de frio industrial e aparelhagem adequada para o seu funcionamento.
Art. 355 – Operações é tudo que diz respeito às diversas etapas dos trabalhos executados para a obtenção das carnes e seus
subprodutos.
Art. 356 – Produto cárneo são as massas musculares maturadas e demais tecidos que as acompanham, incluindo ou não a base
óssea correspondente, procedentes de animais abatidos sob inspeção veterinária.
Art. 357 – O estabelecimento de fabricação de produtos cárneos deve dispor de instalações composta de recepção de matériaprima; câmara de resfriamento e/ou congelamento; seção de desossa e processamento; seção de envoltórios; seção de
condimentos e ingredientes; seção de cozimento e banha; seção de resfriamento; seção de rotulagem e embalagem secundária;
seção de expedição; e seção de subprodutos.
Parágrafo único – Quando se tratar de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte os condimentos e ingredientes
poderão ser preparados e armazenados na seção de processamento, a rotulagem e embalagem secundária poderá ser feita
na seção de expedição e a seção de subprodutos poderá ser dispensada desde que os mesmos sejam retirados do local
imediatamente.
Art. 358 – Os trilhos, quando necessários, serão metálicos com altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).
Art. 359 – A seção de recepção de matérias-primas deve ser localizada contígua ao sistema de resfriamento e depósito de matériaprima, ou à sala de desossa e processamento, de maneira que a matéria-prima não transite pelo interior de nenhuma outra seção
até chegar a essas dependências.
Art. 360 – Toda matéria prima recebida deverá ter sua procedência comprovada por documento do órgão competente aceito pelo
Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 361 – A indústria que recebe e usa matéria-prima resfriada deve possuir câmara de resfriamento ou outro mecanismo de frio
para o seu armazenamento, quando for necessário.
Art. 362 – Deve existir no interior da câmara de resfriamento, quando for o caso, prateleiras metálicas e estrados metálicos ou
de plástico, não sendo permitido, sob hipótese alguma, o uso de madeira de qualquer tipo ou de equipamentos oxidados ou com
descamação de pintura.
Art. 363 – As indústrias que recebem matéria-prima congelada, quando necessário, possuirão câmara de estocagem de congelados
ou outro mecanismo de congelamento, com temperatura não superior a -12º (doze graus celsius negativos).
§1º – As câmaras de congelados, quando necessárias, serão construídas inteiramente em alvenaria ou isopainéis metálicos.
§2º – Nas câmaras de congelados não é permitido o uso de estrados de madeira.
§3º Em certos casos, a matéria-prima congelada poderá ser armazenada no sistema de resfriamento para o processo de
descongelamento e posterior industrialização.
Art. 364 – Em estabelecimentos que trabalham com carnes congeladas em blocos (CMS), os mesmos deverão possuir um
quebrador de bloco de carnes.
Art. 365 – O “pé-direito” da sala de desossa, sala de processamento e demais dependências terá altura mínima de 2,60 m (dois
metros e sessenta centímetros).
Art. 366 – A manipulação e processamento poderão ser executadas na sala de desossa desde que não traga prejuízos as outras
operações e para a higiene e sanidade.
§1º – O espaço para o processamento deverá ser dimensionado de acordo com os equipamentos instalados em seu interior e com
volume de produção/hora e produção/dia, além da diversificação de produtos aí processados.
§2º – O espaço para processamento disporá de todos os equipamentos mínimos necessários para a elaboração dos produtos
fabricados pelo estabelecimento, como moedor de carne, cutter, misturadeira, embutideira, mesas de aço inoxidável, tanques
de aço inoxidável ou de plástico, carros de aço inoxidável ou de plástico especial, bandejas ou caixas de plástico ou inoxidável.
§3º A desossa poderá ser efetuada na mesma área desde que em momentos diferentes, sendo necessária uma higienização
entre as duas operações.
Art. 367 – O resfriamento das massas deverá ser realizado em sistemas de resfriamento com temperatura no seu interior em
torno de 4ºC.
Parágrafo único – Quando houver espaço suficiente no sistema de resfriamento de matérias-primas, as massas poderão aí ser
depositadas.
Art. 368 – A seção de preparação de envoltórios naturais servirá como local para a sua lavagem com água potável, seleção e
desinfecção com produtos aprovados pelo órgão competente para tal finalidade, podendo servir também, quando possuir área
suficiente, para depósito de envoltórios, em bambonas ou bordalezas, desde que rigorosamente limpos interna e externamente e
que possua acesso independente para este tipo de embalagem, sem trânsito pelo interior das demais seções.
Parágrafo único – A preparação dos envoltórios, lavagem, retirada do sal e desinfecção poderá ser feito na própria sala de
processamento, sendo necessária para tal uma mesa e pia independentes desde que não fique armazenado nesta sala a matériaprima e não sejam executados simultaneamente à desossa e ao processamento.
Art. 369 – A seção de preparação de condimentos localizar-se-á contígua à sala de processamento e manipulação de produtos,
comunicando-se diretamente com esta através de porta.
§ 1º – A seção de preparação de condimentos poderá ser substituída por espaço específico dentro da sala de processamento.
§ 2º– Caso possuir área suficiente a seção de preparação de condimentos servirá também como depósito de condimentos e
ingredientes.
§3º – Para preparação de condimentos deverá ter equipamentos como balanças, mesas, prateleiras, estrados plásticos, baldes
plásticos com tampa, bandejas ou caixas plásticas etc.
Art. 370 – Todos os recipientes com condimentos deverão estar claramente identificados.
Art. 371 – Cuidados especiais deverão ser dispensados aos nitritos e nitratos pelo perigo à saúde que os mesmos representam.
Art. 372 – A seção de cozimento e banha deverá ser independente da seção de processamento e das demais seções, tendo portas
com fechamento automático.
Parágrafo único – Para a fabricação de banha o estabelecimento deve possuir tanque para fusão e tratamento dos tecidos adiposos
de suínos, destinada exclusivamente à fusão dos tecidos adiposos, localizada de forma a racionalizar o fluxo de matéria-prima
proveniente das salas de matança e desossa.
Art. 373 – A seção de cozimento e banha podem ter como equipamentos tanques de aço inoxidável, estufas à vapor, mesas inox,
exaustores.
Art. 374 – Para o cozimento de produtos cárneos esse procedimento poderá ser feito em estufas e/ou em tanques de cozimento.
Art. 375 – A cristalização e embalagem da banha poderão ser realizadas no mesmo local da fabricação.
Art. 376 – Os fumeiros serão construídos inteiramente de alvenaria, não se permitindo pisos e portas de madeira, sendo que as
aberturas para acesso da lenha e para a limpeza deverão estar localizadas na parte inferior e externa.
Art. 377 – A seção de resfriamento dos produtos prontos deverá estar equipada com sistema de resfriamento, para armazenar os
produtos prontos que necessitarem de refrigeração aguardando o momento de sua expedição.
§ 1º – A seção de resfriamento dos produtos prontos será, de preferência, contígua à expedição e à seção de processamento sendo
que a temperatura deverá permanecer entre 2 a 5ºC.
§ 2º – Na seção de resfriamento dos produtos prontos, quando todos os produtos aí depositados estiverem devidamente
embalados, serão toleradas prateleiras de madeira, desde que mantidas em perfeitas condições de conservação, limpas e secas,
não sendo tolerada a sua pintura.
Art. 378 – Os produtos prontos que não necessitam de refrigeração serão encaminhados para o local de rotulagem e expedição.
Art. 379 – O estabelecimento que desejar fabricar produtos curados como salames, copas, presunto cru defumado etc., necessitará
de câmara de cura, onde os mesmos permanecerão dependurados em estaleiros a uma temperatura e umidade relativa do ar
adequadas, pelo tempo necessário para sua completa cura, conforme a sua tecnologia de fabricação descrito no registro dos
produtos e rótulos aprovado e registrado no serviço de inspeção.
Art. 380 – A seção de cura poderá possuir ou não equipamentos para climatização, sendo que quando não houver tais
equipamentos, a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar serão controladas pela abertura e fechamento das portas e
janelas, as quais terão, obrigatoriamente, telas de proteção contra insetos.
Art. 381 – Será tolerado estaleiro de madeira, desde que mantido em perfeitas condições de conservação, limpo, seco e sem
pintura.
Art. 382 – Os estabelecimentos que produzirem presuntos, apresuntados ou outros produtos curados que necessitam de frio no seu
processo de cura deverão possuir sistema de resfriamento específico ou utilizar a câmara de resfriamento de massas, quando esta
dispor de espaço suficiente, desde que separada dos recipientes com massas.
Art. 383 – O estabelecimento que executar fatiamento de produtos possuirá espaço para esta finalidade onde os produtos
receberão a sua embalagem primária, com temperatura ambiente máxima de 15ºC (quinze graus Celsius).
Parágrafo único – O fatiamento poderá ser feito na seção de processamento e manipulação quando apresentar condições de
temperatura e de higiene exigidas para a operação e quando houver área suficiente para os equipamentos e, neste caso, será
imprescindível que não ocorra mais nenhuma operação neste momento e nesta seção além do fatiamento.
Art. 384 – O equipamento usado no fatiamento será de aço inoxidável e rigorosamente limpo, devendo as máquinas, a cada turno
de trabalho, serem desmontadas e totalmente higienizadas e desinfectadas com produtos aprovados.
Art. 385 – O uso de luvas de borracha, com os cuidados de higiene que este acessório requer, será de caráter obrigatório para os
operários que nesta seção trabalham, sendo também recomendado o uso de máscaras.
Art. 386 – A seção de embalagem secundária será anexa à seção de processamento, separada desta através de parede e servirá
para o acondicionamento secundário dos produtos que já receberam a sua embalagem primária na seção de processamento,
fatiamento etc.
Parágrafo único – A operação de rotulagem e embalagem secundária poderão também ser realizadas na seção de expedição
quando esta possuir espaços que permita tal operação sem prejuízo das demais.
Art. 387 – A seção de expedição possuirá plataforma para o carregamento totalmente isolada do meio-ambiente.
Art. 388 – A lavagem dos equipamentos e outros poderá ser feita na sala de processamento desde que os produtos utilizados para
tal não fiquem ali depositados e esta operação não interfira nos trabalhos de processamento.
Art. 389 – Para bovinos toma-se como referência a proporção de 100 litros de água por cabeça abatida.
Art. 390 – Deverá ter espaço para depósitos de uniformes e materiais de trabalho, materiais de embalagem adequadamente
protegidas de poeiras, insetos, roedores etc.
X - ESTABELECIMENTOS PARA OVOS
Art. 391 – Estabelecimento para ovos é aquele destinado ao recebimento, ovoscopia, classificação, acondicionamento,
identificação, armazenagem e expedição de ovos em natureza, oriundos de vários fornecedores, facultando-se a operação de
classificação para os ovos que chegam ao Entreposto já classificados, acondicionados e identificados, podendo ou não fazer a
industrialização, desde que disponha de equipamentos adequados para essa operação.
Art. 392 – O estabelecimento deverá ter sala para recepção e seleção de ovos; sala para classificação, envase e armazenamento
do produto embalado; depósito para material de envase e rotulagem; sala para embalagem secundária, estocagem e expedição;
sendo que a lavagem de recipientes, bandeja ou similares poderá ser feita no mesmo local de recepção desde que não esteja
recebendo matéria-prima no mesmo momento.
Parágrafo único – Quando se tratar de estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o depósito de material de envase e
rotulagem poderá ser na seção de rotulagem, embalagem secundária e expedição.
Art. 393 – As áreas destinadas à recepção e expedição dos ovos deverão apresentar cobertura.
Art. 394 – O pé direito mínimo será de 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros).
Art. 395 – Os equipamentos basicamente compõem-se de: ovoscópio e mesas de aço inoxidável ou outro material aprovado pela
Inspeção.
Art. 396 – É vedado alterar as características dos equipamentos sem a autorização da Inspeção.
Art. 397 – O almoxarifado, quando necessário, será em local apropriado, com dimensões que atendam adequadamente à guarda
de material de uso nas atividades do estabelecimento, assim como de embalagens, desde que separados dos outros materiais.
XI - UNIDADE DE EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO PARA PRODUTOS DAS ABELHAS
Art. 398 – Estabelecimento para extração e beneficiamento de produtos das abelhas é o estabelecimento destinado à extração,
classificação, beneficiamento, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de mel, cera e outros
produtos das abelhas, que deverá ser compatível com a sua capacidade instalada.
Parágrafo único – permite-se a utilização de Unidade de Extração Móvel de Produtos das Abelhas montada em veículo, provida
de equipamentos que atendam às condições higiênico-sanitárias e tecnológicas, operando em locais previamente aprovados pela
Inspeção, que atendam às condições estabelecidas em normas complementares.
Art. 399 – O estabelecimento deverá ser localizado afastado da área de terreno onde se situam as colméias de produção.
Art. 400 – Ter dependência de recepção de sobre caixas com favos.
Art. 401 – Ter dependências, podendo ser concomitantes, para extração, filtração, classificação, beneficiamento, decantação,
descristalização, classificação e envase do produto, sendo que nesta seção e em local adequado, dispondo de instalações,
instrumentos e reagentes mínimos necessários, poderão ser realizadas as análises de rotina, desde que as demais operações
não sejam simultaneamente.
Art. 402 – Ter local para depósito de material de envase e rotulagem, podendo este ser na seção de expedição, desde que tenha
espaço adequado para tal.
Art. 403 – Ter dependência para as operações de rotulagem, embalagem secundária, armazenagem e expedição, recomendandose a previsão de um local coberto e dotado de tanque para o procedimento de higienização dos vasilhames e utensílios.
Art. 404 – Os equipamentos e utensílios basicamente compõem-se de garfos ou facas desoperculadoras, tanques ou mesas
para desoperculação, centrífugas, filtros, tanques de decantação, tubulações, tanques de depósitos, mesas, baldes, tanque de
descristalização, quando for o caso.
§1º – Os filtros de tela devem ser de aço inoxidável ou fio de náilon com malhas nos limites de 40 a 80 mesh, não se permitindo o
uso de material filtrante de pano.
§2º – As tubulações devem ser em aço inoxidável ou material plástico atóxico, recomendando-se que sejam curtas e facilmente
desmontáveis, com poucas curvaturas e de diâmetro interno não inferior a 40 mm.
§3º– Não serão admitidos equipamentos constituídos ou revestidos com epoxi, tinta de alumínio ou outros materiais tóxicos, de
baixa resistência a choques e à ação de ácidos e álcalis, que apresentem dificuldades à higienização ou que descamem ou soltem
partículas.
Art. 405 – O pé-direito deverá ter 3 m (três metros), porem será aceito pé-direito a partir de 2,6 m (dois metros e sessenta
centímetros), desde que tenha boa iluminação e ventilação.
Art. 406 – A passagem das sobre caixas com favos da sala de recepção para a sala de extração deverá ser feita através de óculo
e não por porta comum.
Art. 407 – A porta de entrada para a sala de extração e beneficiamento, que não poderá ser a mesma porta de entrada da sala de
recepção, deverá possuir barreira sanitária.
Art. 408 – O almoxarifado, quando necessário, deverá ser em local apropriado e fora das instalações do estabelecimento,
guardando dimensões que atendam adequadamente à guarda de materiais de uso nas atividades do estabelecimento, assim como
de ingrediente e embalagens, desde que separados dos outros materiais.
Art. 409 – As análises de rotina deverão estar em acordo com a legislação vigente sobre identidade e qualidade do produto.
Art. 410 – Para cada extração (safra/produtor) deverá ser retirada uma amostra para realização de análises complementares,
segundo regulamento técnico especifico para cada produto e outras que venham a ser determinadas em legislação especifica,
oficialmente adotadas pelo Serviço de Inspeção.
XII - ESTABELECIMENTO PARA LEITE E DERIVADOS
Art. 411 – Os estabelecimentos para leite e derivados são classificados em:
I – Granja Leiteira;
II- Usina de Beneficiamento;
III – Fábrica de Laticínios;
IV – Queijaria; e
V – Entreposto de Laticínios.
§1º – Entende-se por Granja Leiteira o estabelecimento destinado à produção, pasteurização e envase de leite para o consumo
humano direto e à elaboração de derivados lácteos, a partir de leite de sua própria produção e/ou de seus associados.
§2º – Entende-se por Usina de Beneficiamento o estabelecimento que tem por finalidade principal a recepção, pré-beneficiamento,
beneficiamento e envase de leite destinado ao consumo humano direto.
§3º – Entende-se por Fábrica de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção de leite e derivados para o preparo de
quaisquer derivados lácteos.
§4º – Entende-se por Queijaria o estabelecimento localizado em propriedade rural, destinado à fabricação de queijos tradicionais
com características específicas, elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção e/ou de seus associados.
I – a propriedade rural deve ser reconhecida oficialmente como livre de tuberculose e brucelose;
II – a Queijaria deve estar obrigatoriamente vinculada a um Entreposto de Laticínios registrado no Serviço de Inspeção Municipal
ou possuir estrutura de maturação própria, sendo que neste caso a Queijaria será registrada, em escala proporcional à produção
da Queijaria, no qual será finalizado o processo produtivo com toalete, maturação, embalagem e rotulagem do queijo, garantindose a rastreabilidade.
§5º – Entende-se por Entreposto de Laticínios o estabelecimento destinado à recepção, toalete, maturação, classificação,
fracionamento, acondicionamento e armazenagem de derivados lácteos.
I – Permite-se a armazenagem de leite para consumo humano direto, desde que possua instalações que satisfaçam as exigências
do presente Regulamento.
Art. 412 – Os estabelecimentos para leite e derivados devem atender ainda as seguintes condições, respeitadas as peculiaridades
de ordem tecnológicas cabíveis, dispondo de:
I – Granja Leiteira:
a) instalações e equipamentos apropriados para a ordenha, separados fisicamente das dependências industriais;
b) dependência para pré-beneficiamento, beneficiamento e envase de leite para consumo humano direto;
c) dependência para manipulação e fabricação, que pode ser comum para vários produtos quando os processos forem compatíveis
e em caso de agroindústria rural de pequeno porte, pode ser usada a mesma dependência de pré-beneficiamento, beneficiamento
e envase de leite;
d) refrigerador a placas, tubular ou equivalente, para refrigeração rápida do leite, sendo permitido, entre outros, o uso de tanque
de expansão, ou similares;
e) equipamento para pasteurização, rápida ou lenta;
Parágrafo único – O protocolo para realização dos testes será estabelecido pelo Serviço de Inspeção Municipal, podendo consistir
em até um máximo de 10 amostras e 4 semanas, coletadas pelo serviço de inspeção;
f) o envase do leite pode ser automático, semi-automático ou similar e a pasteurização lenta realizada antes ou após o envase;
g) câmara frigorífica dimensionada de acordo com a produção;
h) laboratório para as análises de rotina do leite cru com os seguintes equipamentos:
¡¡ Pistola para álcool alizarol;
¡¡ Acidímetro Dornic;
¡¡ Termo lacto densímetro;
¡¡ Termômetro
i) as análises micro-biológicas e físico-químicas de auto-controle do leite beneficiado serão executadas mensalmente em
laboratórios credenciados pelos serviços de inspeção.
II – Usina de Beneficiamento:
a) dependência para recepção de matéria-prima;
b) dependência para pré-beneficiamento, beneficiamento e envase de leite para consumo humano direto;
c) refrigerador a placas, tubular ou equipamento equivalente para refrigeração rápida do leite sendo permitido, entre outros, o
tanque de expansão ou similares;
d) equipamento para pasteurização, rápida ou lenta;
Parágrafo único – o protocolo para realização dos testes será estabelecido caso à caso pelo SIM, podendo consistir em até um
máximo de 10 amostras e 4 semanas, coletadas pelo serviço de inspeção.
e) o envase do leite pode ser automático, semi-automático ou similar e a pasteurização lenta realizada antes ou após o envase;
f) câmara frigorífica dimensionada de acordo com a produção;
g) laboratório para as análises de rotina do leite cru com os seguintes equipamentos:
¡¡ Pistola para álcool alizarol;
¡¡ Acidímetro Dornic;
¡¡ Termo lacto densímetro;
¡¡ Termômetro
h) as análises microbiológicas e físico-químicas de autocontrole do leite beneficiado serão executadas mensalmente em
laboratórios credenciados pelo serviço de inspeção.
III – Fábrica de Laticínios:
a) dependência para recepção de matéria-prima;
b) dependências para manipulação e fabricação, podendo ser comum para vários produtos quando os processos forem compatíveis;
c) refrigerador a placas, tubular ou equipamento equivalente para refrigeração rápida do leite, incluído o uso de tanque de
expansão, ou similar, nos casos em que a refrigeração seja necessária;

d) equipamento para pasteurização do leite, rápida ou lenta;
e) câmaras frigoríficas, quando necessárias, para salga ou secagem, maturação, estocagem e congelamento, com equipamentos
para controle da temperatura e da umidade relativa do ar, de acordo com o processo de fabricação e as especificações técnicas
dos derivados lácteos fabricados;
f) dependência para embalagem, acondicionamento, armazenagem e expedição;
g) laboratório para as análises de rotina do leite cru com os seguintes equipamentos:
¡¡ Pistola para álcool alizarol;
¡¡ Acidímetro Dornic;
¡¡ Termo lacto densímetro;
¡¡ Termômetro
h) as análises micro-biológicas e físico-químicas de auto-controle dos derivados do leite serão executadas mensalmente em
laboratórios credenciados pelo serviço de inspeção.
IV – Queijarias:
a) instalações isoladas fisicamente do local de ordenha;
b) dependência para fabricação de queijo;
c) dependência para estocagem e expedição do produto até o Entreposto de Laticínios quando não houver estrutura para
maturação e estocagem na própria queijaria;
d) para as queijarias não relacionadas à Entrepostos;
¡¡ dependência e equipamentos adequados para as operações de toalete, maturação,
f a t i a m e n t o ,
fracionamento, embalagem, estocagem dos queijos;
¡¡ câmaras frigoríficas, quando necessárias, para a maturação e estocagem de queijos, com
instrumentos controle da temperatura e da m
m
A

m
m m

R
V

m

D
m

m

m

E

m

m

m
m

m U

E

B

m

AQ
m

m

m

m

m

A
m
P

m

m

V
A

E

A

O
P m
m
E

A

E

A

m
m

R
mm
m

m

m

m

m

A

É

m

m

m

m

m

m

m

É

m

m

m

m
m

m

m

m
m

m
P
m

A

m

m
m m
m

m

A
m
A

m
m
m
m
m

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m

m

C

m

H

C

m

m

m
m
m

m
m

m

m
C

m

m

m

mm

m

m
m

m

m

m
m
m

m

m
m

H

H

m

m

m

m
m

m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
C

C

H
m

m

m

m

m

m

A

m

m

m
m

C

X

m

m

O

m

m

m

SM

m

O

A

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m

m
P

m

m
m

m

m
CCS

CB

m

m

m
m

m

m

m

m

m
m

S

m
m

D

m
m

m

m

m

m

m

m
m

m
m
m

C

V

m

P

m

V
V
P
A

V
V
V
V

m

m

m

m
m

m
m

m

A

m

m

m

O

m

m

m
A

A

m
m

m

m
m

m

É
m

m

m

m

m
m
m

O

m

m

m

V
A

m

m

m

m

m

m

m

m
OSM

V

m

m

m

m

A

V

m

m

m

A

R

m

m

m

m

m

m
mm
SM

m
m

m

m

m

m

m

m

m

V
V
X
X
P

E

m

m

V
V
V

m

m

m

E
O

m

R

R
R

m

m

m

E

m

A
A

m
m
m

m
m

m
m

m m

m

m

m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

SM

A
m

R

m

m

m

P
P

m

m

m

m

O

m

m

m

m

m

m
m

m

m E

m

m

m

m

mE

m

m

A

m
m

m

m

m
m

m

m

AQ

m

m

m

S m

m

m

m

m

S m

m

m

m

m

m

m

m

m
V
V
V
V
V
X
X
X
P

C

C

m
Q

A

O

m

P

m

m

R

A

m

A

O SM

A

C

m

m

A

O

P m
É

E

A

E
C
O
m

A

m

m
m

m

C
P
É

m

É
O
É

m
P
É

m
m
m

m

m

A

C

m

O

A
A
A
A

m
m
m

m
m

m

É

m
m

m
m

m
m

m

m
m
UH

m
m
m
m

m

P

m
m

m

A

É

V
V

UA

m

m

m

C

C
C
UA UH

m

m m

m

C

m

UH

C

m

m

C

m

m

C

m
m

C

m

m m

m

m

C
m

m

m
m
m
m

m

C

C
m

C

C

C
m

m

m
m m

m

m

C

C

m

C
C
m

m

m

m

C

m

m
m

m

mU

m

m
m

m
m
m

m

m

mG
m

m

m
m

C

m

m
C

R

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m

m

UA

m

P m

m

m
m m

m

m

m

m

m
m

m

m
m m
m
m
m
m
m

m

O

m

m

m

O
O
Q

m

m

m

C

m

m

m
m

C

m

m

m
m

m

m

m

O
m

m

m

O

A
P

A

m
m
m

UH
m

m

m

SM

B

m

UA

m

m

m
m

m m

C

U

m
O
m

m

m

m

m

C

m m
m

SM
m

S

m

m
m

m

m
m

m m

m m

m

m

m

m
m

m

m

m

m

C
m

C

P

m
m

m

m
m

m

m
m

m
m
E

m

m

m

m
m
m

m
m

E

Am

m

m

m

m
C

M

m

m m

m

m

m

m

SM

m

m

R

m

P

A

m
m

SM

P

m

m

SM
m

m

P

m

m

m

m

m
O
C
P

m

V
V
V
A

m

m
m

m

m

m

m
m

m

m

m

SM
m

m

m

A

m

m m

m

m

SM

m

m

m

m

m

m
m

m

m

M
m

m

m
m

m

m

R

SM
m

m

P

A

m

m

m

P

P

A

R

m
m

E

m

m

m

P m m

P

C

É

m

m

m

m
m

E

A

m
m

m
S
m

m

m

O

m

m

m

m

C

m

m
m

m

O

A

m

m

V
P

A
m
P

m

B

m
m

SM

m
V
V
P

U

m

m

m m
m
m

B

m

m

m
C

C
m

m

m

R

m

m

m
m

m

m
m

m

UH

cont nua na pag na segu nte

m

m

m

Umuarama Ilustrado

www.ilustrado.com.br

Publicações legais
ESTADO DO PARANÁ
VI – leite esterilizado; e
VII – leite reconstituído.
Parágrafo único – É permitida a produção e beneficiamento de leite de tipos diferentes dos previstos no presente Regulamento,
mediante desenvolvimento de novas tecnologias, desde que definidos por normas complementares.
Art. 451 – Leite cru refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado e destinado aos estabelecimentos de leite e
derivados submetidos à inspeção sanitária oficial, devendo:
I – ser transportado em carro-tanque isotérmico da propriedade rural para um estabelecimento industrial;
II – dar entrada nos estabelecimentos industriais em seu estado integral, nos termos do presente Regulamento; e
III – ser processado somente após a realização das análises laboratoriais constantes em normas complementares.
§1º – É fixado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas como limite entre o término da ordenha inicial e a chegada do leite ao
estabelecimento beneficiador.
§2º – A captação de leite na propriedade rural e seu transporte a granel, bem como as suas características de composição e qualidade,
devem atender às normas complementares.
§3º – É permitido o transporte em latões de leite cru não refrigerado das propriedades rurais, em casos de agroindústria rural de
pequeno porte, desde que chegue ao estabelecimento industrial até 2 horas após início da ordenha.
Art. 452 – Leite cru pré-beneficiado é o leite elaborado a partir do leite cru refrigerado, submetido à filtração ou clarificação e refrigeração
industrial, podendo ser padronizado quanto ao teor de matéria gorda, transportado a granel de um estabelecimento industrial a outro
para ser processado como leite beneficiado para consumo humano direto ou para transformação em derivados lácteos.
§1º – Não é permitida a realização das operações de clarificação e padronização da matéria gorda no Posto de Refrigeração.
§2º – Deve atender às normas complementares.
Art. 453 – Leite fluido a granel de uso industrial é o leite refrigerado, submetido opcionalmente à termização (pré-aquecimento),
pasteurização e padronização da matéria gorda, transportado a granel de um estabelecimento industrial a outro para ser processado
e que não seja destinado ao consumo humano direto.
Art. 454 – A transferência de leite cru pré-beneficiado, do leite fluido a granel de uso industrial e de outras matérias-primas transportadas
a granel entre estabelecimentos industriais deve ser realizada em carros tanque isotérmicos lacrados e etiquetados, acompanhados de
boletim de análises, sob responsabilidade do estabelecimento de origem.
Art. 455 – São considerados leites para consumo humano direto o leite pasteurizado, o leite UAT (UHT), o leite esterilizado e o leite
reconstituído.
Parágrafo único – Outros tipos de leite para consumo humano direto não previstos no presente Regulamento poderão ser definidos
em normas específicas.
Art. 456 – Leite pasteurizado é o leite fluido elaborado a partir de leite cru refrigerado ou leite cru pré-beneficiado, pasteurizado pelos
processos previstos no presente Regulamento.
Art. 457 – Leite UAT (Ultra Alta Temperatura) ou UHT é o leite fluido elaborado a partir do leite cru refrigerado ou leite cru prébeneficiado, homogeneizado e submetido a processo de ultra-alta temperatura conforme definido no presente Regulamento.
Art. 458 – Leite esterilizado é o leite fluido elaborado a partir do leite cru refrigerado ou leite cru pré-beneficiado, previamente envasado
e submetido a processo de esterilização, conforme definido no presente Regulamento.
Art. 459 – Leite reconstituído é o produto resultante da dissolução em água do leite em pó ou concentrado, adicionado ou não de
gordura Láctea até atingir o teor de matéria gorda fixado para o respectivo tipo, seguido de homogeneização, quando for o caso, e
tratamento térmico previsto no presente Regulamento.
§1º – A produção de leite reconstituído para consumo humano direto somente pode ocorrer com a autorização do SIM, em situações
emergenciais de desabastecimento público.
§2º – Para a produção de leite reconstituído deve ser atendida normas específicas.
Art. 460 – Na elaboração de leite e derivados das espécies caprina, bubalina e outras devem ser seguidas, naquilo que lhes for
aplicável, as exigências previstas no presente Regulamento e demais legislações específicas.
Parágrafo único – As particularidades de produção, identidade e qualidade dos leites e derivados das diferentes espécies devem
atender normas específicas.
Art. 461 – Considera-se impróprio para consumo humano o leite beneficiado que:
I – apresente resíduos de produtos de uso veterinário ou contaminantes acima dos limites máximos estabelecidos em legislação
específica, inibidores, neutralizantes de acidez, reconstituintes de densidade ou do índice crioscópico, conservadores e contaminantes;
II – contenha impurezas ou corpos estranhos de qualquer natureza;
III – apresente substâncias estranhas à sua composição ou em desacordo com normas complementares;
IV – não atenda aos padrões microbiológicos definidos em normas complementares;
V – for proveniente de centros de consumo (leite de retorno); ou
VI – apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do SIM.
Parágrafo único – O leite considerado impróprio para consumo humano deve ser descartado e inutilizado pelo estabelecimento, sem
prejuízo da legislação ambiental.
Art. 462 – Considera-se impróprio para consumo humano direto o leite beneficiado que:
I – apresente características sensoriais anormais;
II – não atenda aos padrões físico-químicos definidos em normas complementares;
III – esteja fraudado; ou
IV – apresente outras alterações que o torne impróprio, a juízo do DIPOA ou seu equivalente do Suasa nos estados, Distrito Federal
e municípios.
Parágrafo único – O leite em condições de aproveitamento condicional deve ser destinado pela empresa de acordo com as normas de
destinação estabelecidas pelo DIPOA ou seu equivalente do Suasa nos estados, Distrito Federal e municípios.
Art. 463 – Considera-se fraudado (adulterado ou falsificado) o leite que:
I – for adicionado de água;
II – tenha sofrido subtração de qualquer dos seus componentes, em desacordo com o presente Regulamento ou normas
complementares;
III – for adicionado de substâncias, ingredientes ou aditivos em desacordo com normas complementares ou registro do produto;
IV – tenha sido elaborado a partir de matéria-prima imprópria para processamento;
V – for de um tipo e se apresentar rotulado como outro;
VI – apresentar adulteração na data de fabricação, data ou prazo de validade do produto; ou
VII – estiver cru e for envasado como beneficiado.
Parágrafo único – Em qualquer destes casos, o leite beneficiado deve ser inutilizado ou destinado ao aproveitamento condicional, de
acordo com as normas de destinação estabelecidas pelo SIM.
Art. 464 – Produto lácteo é o derivado lácteo obtido mediante processamento tecnológico do leite, podendo conter apenas ingredientes,
aditivos e coadjuvantes de tecnologia funcionalmente necessários para o processamento.
Art. 465 – Produto lácteo composto é o derivado lácteo no qual o leite, os produtos lácteos ou os constituintes do leite constituam mais
que 50% (cinquenta por cento) do produto final massa/massa, tal como se consome, sempre que os constituintes não derivados do
leite não estejam destinados a substituir total ou parcialmente qualquer dos constituintes do leite.
Art. 466 – Mistura, para efeito do presente Regulamento, é o derivado lácteo que contém em sua composição final mais que 50%
(cinquenta por cento) de produtos lácteos ou produtos lácteos compostos, tal como se consome, permitindo-se a substituição dos
constituintes do leite, desde que a denominação de venda seja “Mistura de ... (incluir o nome do produto lácteo ou produto lácteo
composto que corresponda) e ... (produto adicionado)”.
Art. 467 – Os produtos que não sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo composto não podem utilizar rótulos, documentos
comerciais, material publicitário nem qualquer outra forma de propaganda ou de apresentação no estabelecimento de venda que
declare, implique ou sugira que estes produtos sejam leite, produto lácteo ou produto lácteo composto, ou que faça alusão a um ou
mais produtos do mesmo tipo.
Parágrafo único – Excetua-se a denominação de produtos com nome comum ou usual, consagrado pelo seu uso corrente, como
termo descritivo apropriado, desde que não induza o consumidor a erro ou engano, em relação à sua origem e classificação.
Art. 468 – Se um produto final estiver destinado a substituir o leite ou um produto lácteo ou um produto lácteo composto, não pode
utilizar termos lácteos em rótulos, documentos comerciais, material publicitário nem qualquer outra forma de propaganda ou de
apresentação no estabelecimento de venda.
§1º – Entende-se por termos lácteos, os nomes, denominações, símbolos, representações gráficas ou outras formas que sugiram ou
façam referência, direta ou indiretamente, ao leite ou produtos lácteos.
§2º – Excetua-se desta proibição a informação da presença de leite, produto lácteo ou produto lácteo composto na lista de ingredientes.
Art. 469 – Permite-se a mistura de mesmos derivados lácteos de qualidades diferentes, desde que prevaleça o de padrão inferior para
fins de classificação e rotulagem.
Art. 470 – Na rotulagem dos derivados fabricados com leite que não seja o de vaca deve constar a designação da espécie que lhe deu
origem, desde que não contrarie a identidade do produto.
Parágrafo único – Ficam excluídos dessa obrigatoriedade os produtos que, em função da sua identidade, sejam fabricados com leite
de outras espécies que não a bovina.
Art. 471 – Os derivados lácteos devem ser considerados impróprios para consumo humano quando:
I – apresentem características sensoriais anormais que causem repugnância;
II – apresentem a adição de substâncias estranhas à sua composição e que não seja possível o seu aproveitamento na elaboração
de outro produto de origem animal;
III – contenham impurezas ou corpos estranhos de qualquer natureza;
IV – não atendam aos padrões microbiológicos definidos em normas complementares;
V – apresentem estufamento;
VI – apresentem embalagem defeituosa, expondo o produto à contaminação e à deterioração;
VII – sejam produtos de retorno, provenientes de centros de consumo; e
VIII – não apresentem identificação de origem.
§1º – Proíbe-se para consumo humano ou industrialização a utilização de resíduos da fabricação de produtos em pó (varredura).
§2º – Em outros casos de anormalidades, o produto deve ser inutilizado ou submetido ao aproveitamento condicional, de acordo com
as normas de destinação estabelecidas pelo SIM.
Art. 472 – Creme de leite é o produto lácteo rico em gordura retirada do leite por processo tecnológico específico, que se apresenta
na forma de emulsão de gordura em água.
§1º – Para ser exposto ao consumo humano direto, o creme de leite deve ser submetido a tratamento térmico específico.
Art. 473 – Os cremes obtidos do desnate de soro, de leitelho, de outros derivados lácteos ou em decorrência da aplicação de normas
de destinação estabelecidas pelo SIM podem ser utilizados na fabricação de outros produtos, desde que atendam aos critérios
previstos em normatizações dos produtos finais.
Art. 474 – Manteiga é o produto lácteo gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação
biológica do creme de leite pasteurizado, por processo tecnológico específico.
I – a matéria gorda da manteiga deve ser composta exclusivamente de gordura Láctea.
Art. 475 – Manteiga da Terra, Manteiga do Sertão ou Manteiga de Garrafa é o produto lácteo gorduroso nos estados líquido e pastoso,
obtido a partir do creme de leite pasteurizado, pela eliminação quase total da água, mediante processo tecnológico específico.
§1º – Fica excluído da obrigação de pasteurização ou outro tratamento térmico o Creme de leite que se destine à elaboração Manteiga
da Terra, Manteiga do Sertão ou Manteiga de Garrafa em processo tradicional, submetidos a um processo de maturação a uma
temperatura adequada, durante um tempo a ser determinado após a realização de estudos sobre a inocuidade do produto e ser
estabelecido em normas complementares;
§2º – dentro dos estudos, padrões microbiológicos diferentes do produto fabricado com leite pasteurizado ou termizado devem ser
estabelecidos devido ao comprovado efeito da microbiota endógena da matéria-prima no controle de germes nocivos;
§3º – Manteiga da Terra, Manteiga do Sertão ou Manteiga de Garrafa de creme cru deve ser produzida em estabelecimento
classificado como Granja Leiteira, localizado em propriedade rural, ou em queijarias, destinado à fabricação produtos tradicionais com
características específicas, elaborados exclusivamente com leite de sua própria produção e/ou seus associados.
§4º – a propriedade rural deve estar reconhecida oficialmente como livre de tuberculose e brucelose;
Art. 476 – Queijo é o produto lácteo fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro em relação ao leite ou leite
reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado) ou de soros lácteos, coagulados pela ação do coalho, de enzimas produzidas
por microrganismos específicos, de ácidos orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou
sem adição de substâncias alimentícias, especiarias, condimentos ou aditivos,
no qual a relação proteínas do soro/caseína não exceda a do leite.
§1º – Queijo fresco é o que está pronto para o consumo logo após a sua fabricação.
§2º – Queijo maturado é o que sofreu as transformações bioquímicas e físicas necessárias e características da variedade do queijo.
§3º – A denominação Queijo está reservada aos produtos em que a base Láctea não contenha gordura e proteína de origem não
Láctea.
§4º – O leite a ser utilizado na fabricação de queijos deve ser filtrado por meios mecânicos e submetido à pasteurização ou tratamento
térmico equivalente para assegurar a fosfatase residual negativa, combinado ou não com outros processos físicos ou biológicos que
garantam a inocuidade do produto.
§5º – Fica excluído da obrigação de pasteurização ou outro tratamento térmico o leite que se destine à elaboração dos queijos
submetidos a um processo de maturação a uma temperatura adequada, durante um tempo não inferior a 60 (sessenta) dias.
I – o período mínimo de maturação de queijos oriundos de Queijarias com produção a partir de leite cru pode ser alterado após a
realização de análises sobre a inocuidade do produto e ser estabelecido em normas complementares.
a) Os produtos das queijarias, obedecendo às normas específicas deste regulamento, localizadas em propriedade rural, destinado à
fabricação produtos tradicionais com características específicas a serem definidas e caracterizadas, elaborados exclusivamente com
leite cru de sua própria produção e/ou seus associados serão objeto de estudos para determinação do período de maturação que
garanta a inocuidade do produto e ser estabelecido em normas complementares;
b) Por se tratarem de produtos fabricados com leite cru, no qual a Microbiota Natural comprovadamente inibe certos germes nocivos e
mesmo patogênicos, novos padrões microbiológicos, diferentes daqueles adotados para os produtos à base de leite pasteurizado ou
termizado, devem ser estabelecidos através de estudos realizados e referências já existentes;
c) no que se refere às enterotoxinas dos staphilococcus aureues, é necessário introduzir testes de presença das mesmas, antes de
condenar o produto para consumo;
d) estudos, em parceria com órgãos públicos, serão realizados para definição de RTIQ, sendo que os seguintes queijos são
reconhecidos como tradicionais:
¡¡ Queijo Minas Artesanal do Serro
¡¡ Queijo Minas Artesanal da Canastra
¡¡ Queijo Minas Artesanal de Araxá
¡¡ Queijo Minas Artesanal do Alto Paranaíba (Cerrado)
¡¡ Queijo de Coalho Artesanal do Nordeste
¡¡ Queijo Artesanal de Manteiga ou Queijo do Sertão
¡¡ Requeijão Artesanal do Nordeste
¡¡ Queijo Serrano
¡¡ Queijo Colonial
¡¡ Queijo Caipira Goiano
¡¡ Mussarela de Búfala da ilha de Marajó
¡¡ Queijo Artesanal Regional do Norte ou Queijo Tropical
§6º – Os queijos elaborados a partir de processo de filtração por membrana podem utilizar em sua denominação de venda o termo
Queijo, porém sem referir-se a qualquer produto fabricado com tecnologia convencional.
§7º – Considera-se a data de fabricação dos queijos frescos o último dia da sua elaboração e para queijos maturados, o dia do término
do período da maturação.
I – os queijos em processo de maturação devem estar identificados de forma clara e precisa quanto a sua origem e o controle do
período de maturação.
§8º – Deve atender às normas complementares.
Art. 477 – Para efeito de padronização dos queijos, fica estabelecida a seguinte classificação:
I – quanto ao teor de umidade:
a) muito alta umidade: umidade não inferior a 55% (cinquenta e cinco por cento);
b) alta umidade: umidade de 46 a 54,9% (quarenta e seis a cinquenta e quatro inteiros e nove décimos por cento);
c) média umidade: umidade de 36 a 45,9% (trinta e seis a quarenta e cinco inteiros e nove décimos por cento); ou
d) baixa umidade: umidade até 35,9% (trinta e cinco inteiros e nove décimos por cento).
II – quanto ao conteúdo de matéria gorda no extrato seco:
a) extra gordo ou duplo creme: quando contenham o mínimo de 60% (sessenta por cento);
b) gordos: quando contenham de 45 a 59,9% (quarenta e cinco a cinquenta e nove inteiros e nove décimos por cento);
c) semigordo: quando contenham de 25 a 44,9% (vinte e cinco a quarenta e quatro inteiros e nove décimos por cento);
d) magros: quando contenham de 10 a 24,9% (dez a vinte e quatro inteiros e nove décimos por cento); ou
e) desnatados: quando contenham menos de 10% (dez por cento).
Art. 478 – O processo de maturação de queijos pode ser realizado em estabelecimento sob Serviço de Inspeção Municipal, diferente
daquele que iniciou a produção, respeitando-se os requisitos tecnológicos exigidos para o tipo de queijo e os critérios estabelecidos
pelo presente Regulamento, para garantia da rastreabilidade do produto e do controle do período de maturação.
Parágrafo único – para os queijos com indicação geográfica, o local de maturação deverá estar localizado dentro da zona delimitada
de produção.
Art. 479 – Queijo de Coalho Industrial é o queijo que se obtém por coagulação do leite pasteurizado por meio do coalho ou outras
enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa
dessorada, semicozida ou cozida, submetida à prensagem e secagem, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência semi-dura e elástica;
II – textura compacta, macia, com algumas olhaduras pequenas ou sem olhaduras;
III – cor branca amarelada uniforme;
IV – sabor brando, ligeiramente ácido, podendo ser salgado;
V – odor ligeiramente ácido; e
VI – crosta fina e uniforme.
Parágrafo único – O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outras substâncias alimentícias.
Art. 480 – Queijo Industrial de Manteiga ou Queijo do Sertão é o queijo obtido mediante a coagulação do leite pasteurizado com o
emprego de ácidos orgânicos, com a obtenção de uma massa dessorada, fundida e adicionada de manteiga de garrafa, devendo
apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência macia, tendendo à untuosidade;
II – textura fechada, semifriável, com pequenos orifícios mecânicos contendo gordura líquida no seu interior;
III – cor amarelo-palha;
IV – sabor pouco acentuado, lembrando manteiga, levemente ácido e podendo ser salgado;
V – odor pouco pronunciado, lembrando manteiga; e
VI – crosta fina, sem trinca.
Art. 481 – Queijo Minas Frescal é o queijo fresco obtido por coagulação enzimática do leite pasteurizado com coalho ou outras enzimas
coagulantes apropriadas ou ambas, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma
massa coalhada, dessorada, não prensada, salgada e não maturada, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência branda e macia;
II – textura com ou sem olhaduras mecânicas;
III – cor esbranquiçada;
IV – sabor suave ou levemente ácido;
V – odor suave e característico; e
VI – crosta fina ou ausente.
Art. 482 – O Queijo Minas Padrão é o queijo de massa crua ou semicozida obtido por coagulação do leite pasteurizado com coalho
ou outras enzimas coagulantes apropriadas, ou ambos, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a
obtenção de uma massa coalhada, dessorada, prensada mecanicamente, salgada e maturada pelo período mínimo de 20 (vinte) dias,
devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência semidura, tendendo à macia, de untura manteigosa;
II – textura com olhaduras mecânicas e pequenas, pouco numerosas;
III – cor branca-creme e homogênea;
IV – sabor próprio, ácido, agradável e não picante;
V – odor suave e característico; e
VI – crosta fina e amarelada.
Art. 483 – Ricota Fresca é o queijo obtido pela precipitação ácida a quente de proteínas do soro de leite, adicionado de leite até 20%
(vinte por cento) do seu volume, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – crosta rugosa, não formada ou pouco nítida;
II – consistência mole, não pastosa e friável;
III – textura grumosa;
IV – cor branca ou branca-creme; e
V – odor e sabor próprios.
§1º – O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros ingredientes.
§2º – Esse produto excetua-se da obrigatoriedade de atendimento da relação proteínas do soro/caseína.
Art. 484 – Ricota Defumada é o queijo obtido pela precipitação ácida a quente de proteínas do soro de leite, adicionado de leite até
20% (vinte por cento) do seu volume, submetido à secagem e defumação, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – crosta rugosa, de cor acastanhada, com aspecto característico;
II – consistência dura;
III – textura fechada ou com poucos olhos mecânicos;
IV – cor creme pardo, homogênea; e
V – odor e sabor próprios, meio picantes.
§1º – O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros ingredientes.
§2º – Esse produto excetua-se da obrigatoriedade de atendimento da relação proteínas do soro/caseína.
Art. 485 – Queijo Tipo Mussarela é o queijo que se obtém pela coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho ou outras
enzimas coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa
acidificada, filada, não prensada, salgada e estabilizada, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência semidura a semimole;
II – textura fibrosa, elástica e fechada;
III – cor branca a amarelada, uniforme;
IV – sabor lácteo, pouco desenvolvido;
V – odor lácteo, pouco perceptível; e
VI – crosta ausente.
Parágrafo único – O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros ingredientes.
Art. 486 – Queijo Tipo Parmesão é o queijo que se obtém por coagulação do leite por meio do coalho ou outras enzimas coagulantes
apropriadas, complementada pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa cozida, prensada, salgada e
maturada pelo período mínimo de 6 (seis) meses, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência dura;
II – textura compacta, consistente, superfície de fratura granulosa e sem olhaduras;
III – cor ligeiramente amarelada;
IV – sabor salgado, ligeiramente picante;
V – odor suave, característico, agradável e bem desenvolvido; e
VI – crosta firme, lisa e não pegajosa.
Art. 487 – Queijo Petit Suisse é o queijo de muito alta umidade, a ser consumido fresco, obtido por coagulação do leite com coalho ou
enzimas específicas ou bactérias específicas, adicionado ou não de outras substâncias alimentícias, devendo apresentar as seguintes
características sensoriais:
I – consistência pastosa, branda ou mole;
II – cor branca ou de acordo com as substâncias adicionadas; e
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III – sabor e odor próprios ou de acordo com as substâncias adicionadas.
Art. 488 – Queijo Prato é o queijo que se obtém por coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas
coagulantes apropriadas, complementada pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa semicozida,
dessorada, prensada, salgada e maturada pelo período mínimo de 25 (vinte e cinco) dias, devendo apresentar as seguintes
características sensoriais:
I – consistência semidura e elástica;
II – textura compacta, lisa, fechada ou com algumas olhaduras pequenas, bem distribuídas;
III – cor amarelada ou amarelo-palha;
IV – sabor próprio, suave e não picante;
V – odor próprio e suave; e
VI – crosta fina, lisa, sem trincas ou ausente.
Art. 489 – Queijo tipo Provolone Fresco é o queijo obtido por coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas
coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa filada e
não prensada, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência semidura a semimole;
II – textura fibrosa, elástica e fechada;
III – cor branca a amarelada, uniforme;
IV – sabor lácteo, pouco desenvolvido;
V – odor lácteo, pouco perceptível; e
VI – crosta ausente.
§1º – O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros ingredientes.
§2º – Este tipo pode apresentar pequena quantidade de manteiga na sua massa, dando lugar à variedade denominada “Butirro”.
§3º – Este queijo pode ser defumado, devendo atender às características sensoriais adquiridas nesse processo.
Art. 490 – Queijo tipo Provolone Curado é o queijo obtido por coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas
coagulantes apropriadas, complementada pela ação de bactérias lácticas específicas, com a obtenção de uma massa filada, não
prensada e maturada pelo período mínimo de 2 (dois) meses, devendo apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência semidura a dura, não elástica e untada;
II – textura fechada ou apresentando poucas olhaduras pequenas;
III – cor branco-creme e homogênea;
IV – sabor próprio, forte e picante;
V – odor próprio e acentuado; e
VI – crosta firme, lisa, resistente, destacável, de cor amarelo-parda.
§1º – O produto pode estar adicionado de condimentos, especiarias e outros ingredientes.
§2º – Este queijo pode ser defumado, devendo atender às características sensoriais adquiridas nesse processo.
Art. 491 – Queijo tipo Caccio-cavalo, Fresco ou Curado é o queijo idêntico ao tipo Provolone (Fresco ou Curado, conforme o caso)
com formato ovalado ou piriforme.
Art. 492 – Queijo Industrial Regional do Norte ou Queijo Tropical é o queijo obtido por coagulação do leite pasteurizado por meio
de coalho ou outras enzimas coagulantes apropriadas, ou ambos, complementada pela ação de fermentos lácticos específicos ou
de soro- fermento, com a obtenção de uma massa dessorada, cozida, prensada, salgada pelo período mínimo de 5 (cinco) dias e
submetida à secagem pelo período mínimo de 10 (dez) dias, destinado exclusivamente para processamento industrial, devendo
apresentar as seguintes características sensoriais:
I – consistência semidura a dura;
II – textura fechada, quebradiça e granulosa;
III – cor branco-amarelada;
IV – sabor ligeiramente picante;
V – odor característico; e
VI – crosta irregular.
Art. 493 – Queijo Azul é o queijo obtido da coagulação do leite pasteurizado por meio de coalho ou outras enzimas coagulantes
apropriadas ou ambos, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas, mediante processo de fabricação que
utiliza fungos específicos (Penicillium roqueforti), complementado ou não pela ação de fungos ou leveduras subsidiários ou ambos,
encarregados de conferir ao produto características típicas durante os processos de elaboração e maturação pelo período mínimo
de 35 (trinta e cinco) dias.
Art. 494 – Queijo tipo Roquefort é o queijo obtido do leite de ovelha cru ou pasteurizado, de massa crua, não prensada, maturado
pelo período mínimo de 3 (três) meses e apresentando as formações características verde-azuladas bem distribuídas, devidas ao
Penicillium roqueforti.
Art. 495 – Queijo tipo Gorgonzola é o queijo de fabricação idêntica ao do tipo Roquefort, diferenciando-se deste apenas por ser
fabricado exclusivamente com leite de vaca.
Art. 496 – Queijo Ralado é o produto obtido por esfarelamento ou ralagem da massa de uma ou até quatro variedades de queijos de
baixa ou média umidade.
Art. 497 – Permite-se exclusivamente para processamento industrial a fabricação de queijos em formas e pesos diferentes dos
estabelecidos em normas específicas, desde que sejam mantidos os requisitos previstos para cada tipo de queijo.
Art. 498 – Os tipos de queijos não previstos no presente Regulamento devem atender as normas específicas.
Art. 499 – Leites Fermentados são produtos lácteos ou produtos lácteos compostos obtidos por coagulação e diminuição do pH do
leite ou do leite reconstituído adicionados ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctea mediante ação de cultivos de
microrganismos específicos, adicionados ou não de outras substâncias alimentícias.
Parágrafo único – Os microrganismos específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante seu prazo de
validade.
Art. 500 – Iogurte é o leite fermentado pela ação de cultivos proto-simbióticos de Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus e
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, que podem ser associados de forma complementar a outras bactérias ácido-lácticas que, por
sua atividade, contribuem para a determinação das características do produto final.
Art. 501 – Leite Fermentado ou Cultivado é o leite fermentado pela ação de um ou vários dos seguintes cultivos: Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp, Streptococcus salivarius ssp thermophilus ou outras bactérias ácido-lácticas que,
por sua atividade, contribuem para a determinação das características do produto final.
Art. 502 – Coalhada é o leite fermentado pela ação de cultivos individuais ou mistos de bactérias mesofílicas produtoras de ácido
láctico.
Art. 503 – Leite Acidófilo ou Acidofilado é o leite fermentado exclusivamente pela ação de cultivos de Lactobacillus acidophilus.
Art. 504 – Kefir é o leite fermentado pela ação de cultivos ácido-lácticos elaborados com grãos de Kefir, Lactobacillus kefir, espécies dos
gêneros Leuconostoc, Lactococcus e Acetobacter com produção de ácido láctico, etanol e dióxido de carbono.
Parágrafo único – Os grãos de Kefir são constituídos por leveduras fermentadoras de lactose (Kluyveromyces marxianus) e leveduras
não fermentadoras de lactose (Saccharomyces omnisporus, Saccharomyces cerevisae e Saccharomyces exiguus), Lactobacillus
casei, Bifidobacterium sp e Streptococcus salivarius ssp. Thermophilus.
Art. 505 – Kumys é o leite fermentado pela ação de cultivos de Lactobacillus delbrueckii ssp.bulgaricus e Kluyveromyces marxianus.
Art. 506 – Leites concentrados e leites desidratados são os produtos lácteos resultantes da desidratação parcial ou total do leite por
processos tecnológicos específicos.
§1º – Consideram-se produtos lácteos concentrados, o leite concentrado, o evaporado e o condensado, bem como outros produtos
que atendam a essa descrição.
§2º – Considera-se produto lácteo desidratado o leite em pó, bem como outros produtos que atendam a essa descrição.
Art. 507 – Na fabricação dos leites concentrados e desidratados, a matéria-prima utilizada deve atender as condições previstas no
presente Regulamento e em normas complementares.
Art. 508 – Leite Concentrado é o produto resultante da desidratação parcial do leite fluido ou obtido mediante outro processo
tecnológico aprovado pelo SIM, de uso exclusivamente industrial.
Art. 509 – Leite Evaporado ou Leite Condensado sem Açúcar é o produto resultante da desidratação parcial do leite ou obtido mediante
outro processo tecnológico com equivalência reconhecida pelo SIM, que resulte em produto de mesma composição e características.
Art. 510 – Leite Condensado é o produto resultante da desidratação parcial do leite adicionado de açúcar ou obtido mediante outro
processo tecnológico com equivalência reconhecida pelo SIM, que resulte em produto de mesma composição e características.
Art. 511 – Leite em Pó é o produto obtido por desidratação do leite, mediante processo tecnológico específico.
Art. 512 – O leite em pó deve atender às seguintes especificações:
I – ser fabricado com matéria-prima que satisfaça às exigências do presente Regulamento e normas complementares;
II – apresentar composição de forma que o produto reconstituído, conforme indicação na rotulagem, atenda ao padrão do leite de
consumo a que corresponda;
III – não revelar presença de conservadores nem de antioxidantes; e
IV – ser envasado em recipientes de um único uso, herméticos, adequados para as condições previstas de armazenamento e que
confiram uma proteção apropriada contra a contaminação.
Parágrafo único – Quando necessário, pode ser realizado o tratamento do leite em pó por injeção de gás inerte, aprovado pelo SIM.
Art. 513 – Quanto ao teor de gordura, fica estabelecida a seguinte classificação para o leite em pó:
I – integral, o que apresentar no mínimo 26% (vinte e seis por cento);
II – parcialmente desnatado, o que apresentar entre 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 25,9% (vinte e cinco e nove
décimos por cento); ou
III – desnatado, o que apresentar menos que 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento).
Parágrafo único – De acordo com o tratamento térmico empregado, o leite em pó desnatado pode ser classificado como de baixo,
médio ou alto tratamento, conforme o teor de nitrogênio de proteína do soro não desnaturada.
Art. 514 – Para os diferentes tipos de leite em pó, fica estabelecido o teor de proteína mínimo de 34% (trinta e quatro por cento) massa/
massa com base no extrato seco desengordurado.
Art. 515 – Leite Aromatizado é o produto lácteo resultante da mistura preparada com leite e os seguintes ingredientes, de forma isolada
ou combinada: cacau, chocolate, suco de frutas e aromatizantes, opcionalmente adicionada de açúcar e aditivos funcionalmente
necessários para a sua elaboração e que apresente a proporção mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) massa/massa de leite no
produto final, tal como se consome.
Art. 516 – Leite modificado, fluido ou em pó, é o produto lácteo resultante da modificação da composição do leite mediante a subtração
ou adição dos seus constituintes, excetuando-se a gordura láctea.
Art. 517 – Doce de Leite é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido por concentração, pela ação do calor, do leite ou leite
reconstituído adicionado de sacarose, com adição ou não de outras substâncias alimentícias.
Art. 518 – Requeijão Industrial é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido pela fusão de massa coalhada, cozida ou
não, dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida ou enzimática, ou ambas, do leite pasteurizado, opcionalmente adicionado
de creme de leite, manteiga, gordura anidra de leite ou butter oil, separados ou em combinação, devendo apresentar as seguintes
características sensoriais:
I – consistência untável ou fatiável;
II – textura cremosa, fina, lisa ou compacta;
III – formato variável;
IV – cor e odor característicos; e
V – sabor a creme levemente ácido, opcionalmente salgado para o requeijão ou requeijão cremoso, levemente ácido, salgado a ranço
para o requeijão de manteiga.
Parágrafo único – O produto pode ser adicionado de condimentos, especiarias e outros ingredientes.
Art. 519 – Bebida Láctea é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido a partir de leite ou leite reconstituído ou derivados de
leite, adicionado ou não de ingredientes não lácteos.
Parágrafo único – O percentual mínimo de proteína de origem láctea no produto final deve variar de 1,0 a 1,7% (um a um inteiro e sete
décimos por cento), de acordo com as particularidades estabelecidas em normas específicas.
Art. 520 – Composto Lácteo é o produto lácteo ou produto lácteo composto em pó resultante da mistura de leite ou derivados de leite,
adicionado ou não de ingredientes não lácteos.
Parágrafo único – O percentual mínimo de proteína de origem láctea no produto final deve variar de 9,0 a 13% (nove a treze por cento),
de acordo com as particularidades estabelecidas em normas específicas.
Art. 521 – Queijo em Pó é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido por fusão e desidratação, mediante um processo
tecnológico específico, da mistura de uma ou mais variedades de queijo, com ou sem adição de outros produtos lácteos, sólidos de
origem láctea, especiarias, condimentos ou outras substâncias alimentícias, no qual o queijo constitui o ingrediente lácteo utilizado
como matéria-prima preponderante na base láctea do produto.
Art. 522 – Queijo Processado ou Fundido é o produto lácteo ou produto lácteo composto obtido por trituração, mistura, fusão e emulsão
por meio de calor e agentes emulsionantes de uma ou mais variedades de queijo, com ou sem adição de outros produtos lácteos,
sólidos de origem láctea, especiarias, condimentos ou outras substâncias alimentícias, na qual o queijo constitui o ingrediente lácteo
utilizado como matéria-prima preponderante na base láctea do produto.
Art. 523 – Massa para Elaborar Queijo Mussarela ou Massa para Elaborar Requeijão são os produtos lácteos intermediários
destinados à elaboração de queijo mussarela ou requeijão, respectivamente, exclusivos para processamento industrial.
I – a massa para elaborar queijo mussarela deve ser obtida por coagulação de leite pasteurizado por meio de coalho ou enzimas
coagulantes apropriadas ou ambos, complementadas ou não por ação de bactérias lácticas específicas;
II – a massa para elaborar requeijão constitui-se de massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtida por coagulação ácida
ou enzimática do leite ou ambas.
Art. 524 – Soro de Leite é o produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite utilizado no processo de fabricação de queijos,
caseína e produtos similares.
Parágrafo único – O soro de leite deve conter no mínimo 0,7% (sete décimos por cento) de proteína de origem láctea.
Art. 525 – Soro de Leite Concentrado é o produto lácteo resultante da desidratação parcial do soro fluido ou obtido por outro processo
tecnológico com equivalência reconhecida pelo SIM.
Art. 526 – Soro de Leite em Pó é o produto lácteo obtido por desidratação do soro de leite mediante processo tecnológico específico.
§1º – O soro de leite em pó deve conter no mínimo 10% (dez por cento) de proteína de origem láctea.
Art. 527 – Gordura anidra de leite ou Butteroil é o produto lácteo gorduroso obtido a partir de creme de leite ou manteiga pela
eliminação quase total de água e sólidos não gordurosos, mediante processos tecnológicos específicos.
Art. 528 – Lactose é o açúcar do leite obtido mediante processos tecnológicos específicos.
Art. 529 – Lactoalbumina é o produto lácteo resultante da precipitação pelo calor das albuminas solúveis do soro oriundo da fabricação
de queijos ou de caseína.
Art. 530 – Leitelho é o produto lácteo resultante da batedura do creme pasteurizado durante o processo de fabricação da manteiga,
podendo ser apresentado na forma líquida, concentrada ou em pó.
Art. 531 – Caseína Alimentar é o produto lácteo resultante da precipitação do leite desnatado por ação enzimática ou mediante
acidificação a pH 4,6 a 4,7 (quatro inteiros e seis décimos a quatro inteiros e sete décimos), lavado e desidratado por processos
tecnológicos específicos.
Art. 532 – Caseinato Alimentício é o produto lácteo obtido por reação da caseína alimentar ou da coalhada da caseína alimentar fresca
com soluções de hidróxidos ou sais alcalinos ou alcalino-terrosos ou de amônia de qualidade alimentícia, posteriormente lavado e
submetido à secagem, mediante processos tecnológicos específicos.
Art. 533 – Caseína Industrial é o produto não alimentício obtido pela precipitação do leite desnatado mediante a aplicação de soro
ácido, de coalho, de ácidos orgânicos ou minerais.
Art. 534 – Produtos Lácteos Protéicos são os produtos lácteos obtidos por separação física das caseínas e das soroproteínas por
tecnologia de membrana ou outro processo tecnológico com equivalência reconhecida pelo SIM.
Art. 535 – Farinha láctea é o produto resultante da dessecação, em condições próprias, da mistura de farinhas de cereais ou
leguminosas com leite, nas suas diversas formas e tratamentos, e adicionada ou não de outras substâncias alimentícias.
§1o – O amido das farinhas deve ter sido tornado solúvel por técnica apropriada.
§2o – O rótulo da farinha láctea deve apresentar no painel principal, logo abaixo da denominação de venda, em caracteres destacados,
uniformes em corpo e cor sem intercalação de dizeres ou desenhos, em caixa alta e em negrito a expressão CONTÉM...% DE LEITE.
Art. 536 – Admite-se a separação de outros constituintes do leite pela tecnologia de membrana ou outro processo tecnológico com
equivalência reconhecida pelo SIM.
Art. 537 – Além dos produtos já mencionados, são considerados derivados do leite outros produtos que se enquadrem na classificação
de produto lácteo, produto lácteo composto ou mistura, de acordo com o disposto no presente Regulamento.
XIII - ESTABELECIMENTO DE ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PESCADO
Art. 538 – Estabelecimento de Abate e Industrualização de Pescado é o estabelecimento que possui dependências, instalações
e equipamentos para recepção, lavagem, insensibilização, abate, processamento, transformação, preparação, acondicionamento e
frigorificação, com fluxo adequado à espécie de pescado a ser abatida, dispondo ou não de instalações para o aproveitamento de
produtos não comestíveis.
Art. 539 – Estação Depuradora de Moluscos Bivalves é o estabelecimento que possui dependências próprias para recepção,
depuração, embalagem e expedição de moluscos bivalves.
Art. 540 – São produtos e derivados comestíveis de pescado aqueles elaborados a partir de pescado inteiro ou parte dele, aptos para
o consumo humano.
Parágrafo único – Qualquer derivado de pescado deve conter no mínimo 50% (cinquenta por cento) de pescado.
I – esse percentual não prevalecerá para produtos compostos à base de pescado, os quais devem ser submetidos à análise e registro
junto ao SIM.
Art. 541 – Os controles oficiais do pescado, seus produtos, derivados e compostos, no que for aplicável, abrangem, entre outros:
I – origem das matérias-primas;
II – análises sensoriais;
III – indicadores de frescor;
IV – histamina, nas espécies formadoras;
V – outras análises físico-químicas ou microbiológicas;
VI – aditivos, resíduos de produtos de uso veterinário e contaminantes;
VII – biotoxinas ou outras toxinas perigosas para saúde humana;
VIII – parasitos;
IX – espécies venenosas, como das famílias Tetraodontidae, Diodontidae, Molidae e Canthigasteridae; e
X – espécies causadores de distúrbios gastrintestinais, como Ruvettus pretiosus e Lepdocybium flavobrunneum.
Art. 542 – Os produtos, derivados e compostos comestíveis de pescado, de acordo com o processamento, compreendem:
I – produtos frescos;
II – produtos resfriados;
III – produtos congelados;
IV – produtos descongelados;
V – Carne Mecanicamente Separada de pescado;
VI – Surimi;
VII – produtos à base de surimi;
VIII – produtos de pescado empanados;
IX – produtos de pescado em conserva;
X – produtos de pescado em semiconserva;
XI – patê ou pasta de pescado;
XII – caldo de pescado;
XIII – produtos de pescado embutidos;
XIV – produtos de pescado secos e curados;
XV – produtos de pescado liofilizados;
XVI – concentrado protéico de pescado;
XVII – extrato de pescado;
XVIII – gelatina de pescado; e
XIX – geléia de pescado.
Parágrafo único – É permitido o preparo de outros tipos de produtos, derivados e compostos de pescado, desde que aprovados
pelo SIM.
Art. 543 – Produtos frescos são aqueles obtidos de pescado fresco, não transformado, inteiro ou preparado, acondicionados,
conservados pela ação do gelo ou outros métodos de conservação de efeito similar, mantido unicamente em temperaturas próximas
à de gelo fundente.
Parágrafo único – Entende-se por preparados aqueles produtos que foram submetidos a uma operação que alterou a sua integridade
anatômica, tal como a evisceração, o descabeçamento, os diferentes cortes e outras formas de apresentação.
Art. 544 – Produtos resfriados são aqueles obtidos de pescado, transformados, embalados e mantidos sob refrigeração.
§1º – Entende-se por transformados aqueles produtos resultantes da transformação da natureza do pescado, de forma que não seja
possível retornar às características originais.
§2º – Os produtos obtidos de répteis e anfíbios, mesmo quando não transformados, podem ser designados como resfriados.
Art. 545 – Produtos congelados de pescado são aqueles submetidos a processos específicos de congelamento, em equipamento
que permita a ultrapassagem da zona crítica, compreendida de –0,5ºC (cinco décimos de grau Celsius negativo) a –5ºC (cinco graus
Celsius negativos) em tempo não superior a 2 (duas)horas.
§1º – O produto somente pode ser considerado congelado após a temperatura de seu centro térmico alcançar –18ºC (dezoito graus
Celsius negativos).
§2º – As câmaras de estocagem do estabelecimento produtor devem possuir condições de armazenar o produto a temperaturas não
superiores a –18ºC (dezoito graus Celsius negativos).
§3º – É permitida a utilização do congelador salmourador, quando o pescado for destinado como matéria prima para a elaboração de
conservas, desde que seja atendido o conceito de congelamento rápido e atinja temperatura não superior a -9ºC (nove graus Celsius
negativos) em seu centro térmico, devendo ter como limite máximo esta temperatura durante a armazenagem.
Art. 546 – Produtos descongelados de pescado são aqueles que foram inicialmente congelados e submetidos a um processo
específico de elevação de temperatura acima do ponto de congelamento e mantidos em temperaturas próximas à de gelo fundente.
Parágrafo único – Na designação do produto deve ser incluída a palavra descongelado.
I – o rótulo dos produtos previstos neste parágrafo deve apresentar no painel principal, logo abaixo da denominação de venda, em
caracteres destacados, uniformes em corpo e cor sem intercalação de dizeres ou desenhos, em caixa alta e em negrito a expressão
NÃO RECONGELAR.
Art. 547 – Carne Mecanicamente Separada de Pescado é o produto congelado obtido de pescado, envolvendo o descabeçamento, a
evisceração e a limpeza dos mesmos e a separação mecânica da carne das demais estruturas inerentes à espécie, como espinhas,
ossos e pele.
§1º – A carne mecanicamente separada de pescado pode ser lavada e posteriormente drenada, adicionada ou não de aditivos.
§2º – O produto é designado Carne Mecanicamente Separada seguido do nome da espécie ou das espécies de pescado que o
constitua.
I – pode ser obtido de peixes de pequeno porte provenientes da fauna acompanhante e outros não classificados para cortes nobres,
que apresentem boa qualidade, resíduos de filetagem, carcaças, espinhaços ou partes destes, desde que sejam considerados os
riscos de sua utilização.
II – pode ser obtido por diferentes equipamentos e o produto deve ser classificado de acordo com a composição da matéria-prima, as
técnicas de fabricação e as características físico-químicas de cada tipo.
§3º – Não é permitida a utilização de Carne Mecanicamente Separada de pescado em produtos não submetidos a tratamento térmico.
§4º – Os produtos que contenham Carne Mecanicamente Separada de pescado devem atender as normas específicas.
Art. 548 – Surimi é o produto congelado obtido a partir da Carne Mecanicamente Separada de pescado, submetida a lavagens
sucessivas, drenagem e refino, adicionada de aditivos.
Art. 549 – Produtos a base de surimi são aqueles produtos congelados elaborados com Surimi, adicionados de ingredientes e aditivos.
Art. 550 – Produtos de pescado empanados são aqueles congelados elaborados a partir de pescado, seus produtos ou ambos,
adicionados de ingredientes, permitindo-se a adição de aditivos e coadjuvantes de tecnologia, moldados ou não e revestidos de
cobertura apropriada que o caracterize, submetidos ou não a tratamento térmico.
Art. 551 – Produto de pescado em conserva é aquele elaborado com pescado, adicionado de ingredientes, permitindo-se a adição
de aditivos e coadjuvantes de tecnologia, envasado em recipientes hermeticamente fechados e submetidos à esterilização comercial.
Art. 552 – As conservas de pescado compreendem, entre outras:

I – Conserva ao Próprio Suco com outro meio de cobertura;
II – Conserva em Azeite ou em Óleos Comestíveis;
III – Conserva em Escabeche;
IV – Conserva em Vinho Branco; e
V – Conserva em Molho.
§1º – A Conserva de Pescado ao Próprio Suco com outro meio de cobertura é o produto em que o pescado preserva seu próprio líquido
de constituição acrescido de outro meio de cobertura, adicionado ou não de ingredientes e aditivos.
§2º – A Conserva de Pescado em Azeite ou em Óleo Comestível é o produto que tenha por meio de cobertura azeite de oliva ou óleo
comestível, adicionado ou não de ingredientes e aditivos.
I – o azeite ou o óleo comestível utilizado isoladamente ou em mistura com outros ingredientes deve ser puro;
II – permite-se o emprego de um único óleo ou a mistura de vários óleos comestíveis na elaboração das conservas de que trata o
presente parágrafo, a juízo do SIM; e
III – a designação em azeite fica reservada para as conservas que tenham azeite de oliva como meio de cobertura.
§3º – A Conserva de Pescado em Escabeche é o produto que tenha por meio de cobertura, vinagre, adicionado de sal, acrescido ou
não de outros ácidos alimentícios e substâncias aromáticas, com pH apropriado ao produto.
§4º – A Conserva de Pescado em Vinho Branco é o produto que tenha por meio de cobertura principal vinho branco, adicionado ou
não de ingredientes e aditivos.
§5º – A Conserva de Pescado em Molho é o produto que tenha por meio de cobertura molho com base em meio aquoso ou gorduroso,
adicionado ou não de aditivos.
I – na composição dos diferentes molhos, o ingrediente principal que o caracteriza deve fazer parte do nome do produto.
§6º – As conservas de pescado submetidas à esterilização comercial devem seguir as normas específicas e os controles e verificações
exigidos para as conservas de produtos cárneos.
Art. 553 – Produto de pescado em semi-conserva é aquele obtido pelo tratamento específico do pescado por meio do sal, adicionados
ou não de ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, envasado em recipientes hermeticamente fechados, não esterilizados
pelo calor, conservado ou não sob refrigeração.
Art. 554 – As semi-conservas de pescado compreendem, entre outras:
I – Pescado Anchovado; e
II – Pescado em Escabeche.
§1º – A Semiconserva de Pescado Anchovado é o produto obtido a partir da cura prolongada do pescado pelo sal e microorganismos
fermentativos, até que atinja características sensoriais específicas de cor, sabor, odor e textura, adicionado ou não de ingredientes e
aditivos, envasado com óleos comestíveis ou azeite de oliva.
§2º – A Semiconserva de Pescado em Escabeche é o produto que tenha por meio de cobertura, o vinagre, adicionado de sal, acrescido
ou não de outros ácidos alimentícios e substâncias aromáticas, com pH apropriado ao produto.
Art. 555 – Patê ou Pasta de pescado, seguido das especificações que couberem, é o produto industrializado obtido a partir do pescado,
partes dele ou seus produtos comestíveis, transformados em pasta, adicionados de ingredientes e aditivos, submetidos a processo
tecnológico específico.
Parágrafo único – O produto deve ser classificado de acordo com a composição da matéria-prima, as técnicas de fabricação e as
características físico-químicas de cada tipo de produto, conforme disposto em normas complementares.
Art. 556 – Caldo de pescado, seguido das designações que couberem, é o produto líquido obtido pelo cozimento das partes
comestíveis de pescado, adicionado ou não de ingredientes e aditivos.
Art. 557 – Embutidos de pescado são aqueles produtos elaborados com pescado, adicionados de ingredientes e aditivos, curados ou
não, cozidos ou não, defumados ou não e dessecados ou não.
Art. 558 – Produtos Curados de pescado são aqueles provenientes de pescado, tratado pelo sal, adicionados ou não de aditivos.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
Estado do Paraná
Exercício

CNPJ 76.247.386/0001-00

Pág. 1/2

2019

Decreto nº 6/2019 de 15/02/2019
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras
providências.
O Prefeito Municipal de MARIA HELENA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram
conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1595/2018 de
30/11/2018.

Processo:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Exequente(s):
Executado(s):

0007661-19.2016.8.16.0173
Execução de Título Extrajudicial
Contratos Bancários
R$ 49.579,91
BANCO BRADESCO S/A
LEIDY MICHELINY CASTILHOS
LEIDY MICHELINY CASTILHOS STORARI DIAS
EDITAL DE CITAÇÃO

Decreta:

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais),
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo
presente CITA o(a) executado(a) Leidy Micheliny Castilhos, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº.

Suplementação
05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
05.001.12.361.0008.2.016.
Manutenção do Programa Salário Educação
01107 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
86 - 4.4.90.52.00.00

22.000,00

10
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
10.002
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.002.08.241.0015.2.102.
Manutenção do Programa PSB FNAS/Idoso
31934 MATERIAL DE CONSUMO
310 - 3.3.90.30.00.00

24.000,00

14.824.675/0001-60 e Leidy Micheliny Castilhos Storari Dias, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº.
051.549.079-22, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este
Juízo e Cartório tramitam os autos de Execução de Título Extrajudicial sob nº. 0007661-19.2016.8.16.0173
- Projudi, onde é exequente Banco Bradesco S/A e executado(a) Leidy Micheliny Castilhos e Leidy
Micheliny Castilhos Storari Dias, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:

Total Suplementação:

46.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação
abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

até a presente data, o executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos os
esforços da exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe”.
Fica o executado CITADO de que por este Juízo de cartório tramitam os autos
de Direito à época, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o principal com seus acréscimos legais ou no

10.000,00
12.000,00

prazo de 15 (quinze) dias embargue a presente ação, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos
bastem para garantia do débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e
comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de
advogado, poderá parcelar o restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários
ficam fixados em 10%. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

24.000,00
Pág. 2/2

Total Redução:

2019

RESUMO DA INICIAL: “Por força do Título Executivo (Cédula de Crédito Bancário), os
executados são devedor do exequente do valor total de R$ 49.579,91, atualizado em 24/06/2016. No entanto,

supramencionados, tendo sido recebido no dia 07 de julho de 2017, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz

Redução
05
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
05.001.12.361.0008.2.016.
Manutenção do Programa Salário Educação
01107 MATERIAL DE CONSUMO
84 - 3.3.90.30.00.00
01107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
85 - 3.3.90.39.00.00
JURÍDICA
10
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL
10.002
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA
10.002.08.241.0015.2.102.
Manutenção do Programa PSB FNAS/Idoso
31934 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
309 - 3.1.90.11.00.00
Estado do Paraná
CNPJ 76.247.386/0001-00
CIVIL

Exercício

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

Umuarama, 22 de novembro de 2018.

Estado do Parana
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TAPEJARA E MINASTUR
TURISMO EIRELI - ME.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 76.247.345/0001-06, estabelecido na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442 - Centro, na Cidade de
Tapejara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RODRIGO DE OLIVEIRA
SOUZA KOIKE, estado civil, portador da C.I./R.G. nº 8.533.720-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 053.202.01974, e de outro lado a empresa MINASTUR TURISMO EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob nº 19.801.924/0001-15, com sede na Rua Av. Brasil, nº 623 - Centro, na cidade de Tapejara, Estado do
Paraná, Cep: 87430-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ADRIANA
NUNES DE PINHO, residente e domiciliada na Av. Avenida Brasil,nº 623, Centro, na ciade de Tapejara, Estado do
Paraná, portadora do RG nº 7.968.456-2-SSP/PR e CPF nº 041.752.059-00, neste ato denominada CONTRATADA,
têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, resolvem rescindir o CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS N°030/2018, com fundamento na cláusula décima do referido contrato, mediante as
Cláusulas e Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão amistosa do contrato de Locação de veículo tipo ônibus rodoviário
para transporte de passageiros do município de Tapejara até (UNIPAR) Universidade Paranaense, no município de
Umuarama.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de Locação de veículo tipo ônibus rodoviário,
sob o nº 030/2018, que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em
qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado
do Paraná, ficando assim o presente termo com efeito retroativo a 10 de janeiro de 2019.
E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento
em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas.
Tapejara/Pr, em 15 de Fevereiro de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
ADRIANA NUNES DE PINHO
Contratante
Representante Legal (Contratada)

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Edifício da Prefeitura Municipal de MARIA HELENA , em 15/02/2019.

ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito




Pérola - Pr., 15 de fevereiro de 2019

DECRETO Nº 007/2019

DECRETA
Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Especial, no corrente Orçamento geral do Município, no
valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com as seguintes classificações orçamentárias:
12.00 – Fundo de Previdência Municipal
12.001 – Fundo de Previdência Municipal
12.001.09.272.0017.2.063 – Manutenção do Fundo de Previdência
F-01001 - 7/3.3.90.40.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ....R$ 5.000,00
TOTAL......................................................................................................................................R$ 5.000,00
Art. 2º Para atender o disposto no artigo 1° desta Lei servirá como recursos, os resultantes de anulação
parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43,
§ 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64.
12.00 – Fundo de Previdência Municipal
12.001 – Fundo de Previdência Municipal
12.001.09.272.0017.2.063 – Manutenção do Fundo de Previdência
F-01001 - 6/3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - PJ..............................................R$ 5.000,00
TOTAL .....................................................................................................................................R$ 5.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
HELENA, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.

DE

MARIA

ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura MuniciPal de Maria helena

Estado do Parana
Processo/Edital nº 004/2019 – Dispensa de Licitação nº 001/2019.
Ref. Oficio nº 058/2017, pelo o qual a Senhora Secretária de Administração solicita ratificação do ato praticado pela
mesma, para contratação da empresa da empresa J. SIEJKA SERVIÇOS PARA VEICULOS - ME, inscrita no CNPJ nº
16.652.466/0001-01, estabelecida na Via Vereador Osilho Melão, nº 8201, km 223, zona de expansão urbana, CEP
87.200.970, na Cidade de Cianorte Paraná, para prestação de serviços com fornecimento de peças para manutenção
e conserto do ar condicionado do Micro Ônibus Agrale/Volare W9, Placa BAE 8515, da Secretaria de Saúde do
Munícipio no valor global de R$ 5.780,00 (cinco mil setecentos e oitenta reais).
FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – Conforme constam as informações contidas no Oficio do
Secretário Municipal de Saúde fl nº 002, e, parecer jurídico fls nº 009, 010 e 011 contido no Processo de Licitação/
Edital nº 0004/2019, Dispensa de Licitação nº 001/2019, a contratação direta esta amparada no art. 24, inciso II da
Lei 8.666/93.
Ratifico a contratação por dispensa de licitação com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos do
que dispõem os principio que regem a Administração Pública, com base nas razões expostas no presente processo.
Maria Helena - PR, 15 de fevereiro de 2019.
ELIAS BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de PeroBal

Estado do Parana
DECRETO No 008/2019.
Altera o art. 2º e Anexo II do Decreto nº48, de 08 de setembro de 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1o O art. 2º do Decreto nº48, de 08 de setembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 2o A remuneração dos serviços credenciados será estabelecida com base nas tabelas aprovadas pelo Conselho
Municipal de Saúde e Resolução n.º 001/2019, de 13 de fevereiro de 2019, constante no Anexo II deste Decreto.”
Parágrafo único. O credenciamento independe de prévio procedimento licitatório, posto que a remuneração dos
serviços será feita com base nas Tabelas indicadas no caput deste artigo, inviabilizando a competição, o que torna
inexigível o certame, a teor do que reza o art. 25 da Lei Federal no 8.666/93.”
Art. 2o O Anexo II do Decreto nº48, de 08 de setembro de 2015, passa a vigorar com as alterações constantes do
Anexo I a este Decreto.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 15 de fevereiro de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
ANEXO I DECRETO No 008/2019
ANEXO II
CRITÉRIOS E DIRETRIZES PARA A REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS
NO ÂMBITO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM PEROBAL
Conforme Pactuação na CIB Estadual no ano de 2001, que habilita o Município de Perobal à condição de Gestão
Plena do Sistema Municipal; GM/MS no 1.606, de 11 de setembro de 2001, que estabelece a prerrogativa do Gestor
Municipal alterar os valores da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS com recursos próprios, após
apreciação e aprovação prévia do Conselho Municipal de Saúde).
1Rede de Urgência e Emergência:
A prestação de serviços médicos de urgência e emergência, de forma complementar à capacidade de gestão municipal
em unidade hospitalar será realizada exclusivamente por prestadores de natureza jurídica, através de profissionais
médicos e remunerada conforme valores e critérios discriminados a seguir:
1.1 – PRONTO ATENDIMENTO DE PEROBAL - Atendimento 12hs, de segunda e sexta, Plantão Médico noturno - com
formação generalista de acordo com as necessidades do serviço, com escala de 12 horas (noturno), determinada pela
Secretaria Municipal de Saúde;
1.1.1 - O pagamento será no valor da hora trabalhada de R$ 90,00 (noventa reais)
1.2 - PRONTO ATENDIMENTO DE PEROBAL - Atendimento 24hs, finais de semana, Plantão Médico (finais de
semana) - com formação generalista de acordo com as necessidades do serviço, com escala de 24 horas (diurno e
noturno), determinada pela Secretaria Municipal de Saúde;
1.2.1 - O pagamento será no valor da hora trabalhada de R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
1.3 - PRONTO ATENDIMENTO DE PEROBAL - Atendimento 24hs, feriados, Plantão Médico (feriados) - com
formação generalista de acordo com as necessidades do serviço, com escala de 24 horas, determinada pela
Secretaria Municipal de Saúde;
1.3.1 - O pagamento será no valor da hora trabalhada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
1.4 - PRONTO ATENDIMENTO DE PEROBAL - Atendimento 24hs, feriado natal e ano novo, Plantão Médico (feriado
natal e ano novo) - com formação generalista de acordo com as necessidades do serviço, com escala de 12 horas,
determinada pela Secretaria Municipal de Saúde;
1.4.1 - O pagamento será no valor da hora trabalhada de R$ 200,00 (duzentos reais).
2- REDE BÁSICA DE SAÚDE
2.1
- A prestação de serviços médicos, de forma complementar à capacidade de gestão municipal em unidades
não-hospitalares será realizada exclusivamente por prestadores de natureza jurídica, através de profissionais médicos
e remunerada conforme valores e critérios discriminados a seguir:
2.2
Em se tratando de prestação de serviços médicos em unidades e programas específicos da atenção básica, a
remuneração se dará tendo como referência o seguinte valor:
2.3
De segunda a sexta entre 07:00 h e 17:00h, nas Unidades de Saúde, com a carga horária de 40 horas/
semanais, perfazendo teto mensal máximo de 200h (duzentas horas) para cada profissional médico. Sendo 01(um)
profissional por mês.
2.4
O pagamento no valor de R$ 90,00 (noventa reais) hora presencial de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde
- UBS. Totalizando o valor mensal de R$18.000,00 (dezoito mil reais)
3
- Especialidades
3.1 – PEDIATRIA – Meio período 01 (uma) vez por semana, totalizando carga horária de 4 horas (quatro) semanais.
3.1.1 - O pagamento será no valor mensal de R$.7.100,00 (Sete mil e cem reais) para 04(quatro) horas semanais ou
25(vinte e cinco) consultas.
3.2-Na eventual impossibilidade do cumprimento da escala de atendimento previamente combinada, a pessoa jurídica
titular da escala deverá providenciar a devida substituição, com anuência do responsável pela Unidade.
3.3-A falta do profissional no cumprimento da escala previamente combinada, sem a providência do substituto,
implicará aplicação das penalidades constantes do instrumento contratual que vier a ser celebrado.
3.4-Quando apurada, a falta de resolutividade do profissional no atendimento dos pacientes de urgência e emergência,
através de uma auditoria específica e/ou revisão de prontuários, implicará aplicação das penalidades constantes do
instrumento contratual que vier a ser celebrado.
3.2 – GINECOLOGIA – Meio período 01 (uma) vez por semana, totalizando carga horária de 4 horas (quatro) semanais.
3.2.1 - O pagamento será no valor mensal de R$ 7.100,00 (Sete mil e cem reais) para 04(quatro) horas semanais ou
25(vinte e cinco consultas).
3.2.-Na eventual impossibilidade do cumprimento da escala de atendimento previamente combinada, a pessoa
jurídica titular da escala deverá providenciar a devida substituição, com anuência do responsável pela Unidade.
3.3-A falta do profissional no cumprimento da escala previamente combinada, sem a providência do substituto,
implicará aplicação das penalidades constantes do instrumento contratual que vier a ser celebrado.
3.4-Quando apurada, a falta de resolutividade do profissional no atendimento dos pacientes de urgência e emergência,
através de uma auditoria específica e/ou revisão de prontuários, implicará aplicação das penalidades constantes do
instrumento contratual que vier a ser celebrado.

MuniciPio de Pérola

Estado do Parana
PORTARIA Nº 153/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora FRANCIELE PICCININ RISSATO MARTINS e da outras
providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de
Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora FRANCIELE PICCININ RISSATO MARTINS, matricula nº 14532, ocupando o cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da
Classe-G para Classe-H, a partir de 01 de Fevereiro de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 15 de Fevereiro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TAPEJARA E MARCOS
ROGÉRIO DE SOUZA LOCAÇÃO E TRANSPORTES - EIRELI - ME.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 76.247.345/0001-06, estabelecido na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442 - Centro, na Cidade de
Tapejara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RODRIGO DE OLIVEIRA
SOUZA KOIKE, estado civil, portador da C.I./R.G. nº 8.533.720-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 053.202.019-74,
e de outro lado a empresa MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA LOCAÇÃO E TRANSPORTES – EIRELI - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.327.092/0001-70, com sede na Rua Joaquim Vicente de
Oliveira, nº 103 - Centro, na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, Cep: 87450-000, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr(a) MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA, residente e domiciliada na
Rodovia BR 487 Km 1,5, s/nº, Zona Rural, na cidade de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, portador do RG nº
6.364.055-7-SSP/PR e CPF nº 855.780.619-15, neste ato denominada CONTRATADA, têm justo e firmado entre si
este Termo de Rescisão Contratual, resolvem rescindir o CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS
N°033/2018, com fundamento na cláusula décima do referido contrato, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão amistosa do contrato de Locação de veículo tipo ônibus rodoviário para
transporte de passageiros do município de Tapejara até (UEM) Universidade Estadual de Maringá, no município de
Umuarama, Estudantes e Universitários para o município de Cruzeiro do Oeste.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de Locação de veículo tipo ônibus rodoviário,
sob o nº 033/2018, que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em
qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado
do Paraná, ficando assim o presente termo com efeito retroativo a 10 de janeiro de 2019.
E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento
em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas.
Tapejara/Pr, em 15 de Fevereiro de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA
Contratante
Representante Legal (Contratado)

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não

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

O Prefeito Municipal de MARIA
HELENA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das
que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1.595/2018 de
30/11/2018.

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

Estado do Parana
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TAPEJARA E A. GARCIA
TRANSPORTES - ME.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 76.247.345/0001-06, estabelecido na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442 - Centro, na Cidade de
Tapejara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RODRIGO DE OLIVEIRA
SOUZA KOIKE, estado civil, portador da C.I./R.G. nº 8.533.720-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 053.202.019-74,
e de outro lado a empresa A. GARCIA – TRANSPORTES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob nº 10.897.131/0001-77, com sede na Rua Pedro Segura Alda, nº 722 - Centro, na cidade de Tapejara, Estado
do Paraná, Cep: 87430-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ANDRE
GARCIA, residente e domiciliada na Rua Pedro Segura Alda, nº 722 - Centro, na cidade de Tapejara, Estado do
Paraná, portador do RG nº 6.570.116-2-SSP/PR e CPF nº 023.474.479-04, neste ato denominada CONTRATADA,
têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, resolvem rescindir o CONTRATO DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS N°032/2018, com fundamento na cláusula décima do referido contrato, mediante as
Cláusulas e Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão amistosa do contrato de Locação de veículo tipo ônibus rodoviário para
transporte de passageiros do município de Tapejara até (UEM) Universidade Estadual de Maringá, no município de
Cianorte, e Universitários para o município de Campo Mourão.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de Locação de veículo tipo ônibus rodoviário,
sob o nº 032/2018, que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em
qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado
do Paraná, ficando assim o presente termo com efeito retroativo a 10 de janeiro de 2019.
E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento
em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas.
Tapejara/Pr, em 15 de Fevereiro de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
ANDRE GARCIA
Contratante
Representante Legal (Contratado)

aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

46.000,00

Abre Crédito Adicional Especial no corrente Orçamento Geral do
Município.
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NOTIFICA

Dando cumprimento às disposições da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1.997, notificamos aos Partidos,
o Sindicato dos Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, do recebimento dos seguintes
Recursos Federais.
08/02/2019
30/01/2019
08/02/2019
22/01/2019
23/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
05/02/2019
06/02/2019
08/02/2019
21/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
07/02/2019
08/02/2019
30/01/2019
08/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
07/02/2019

BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA

6983-3
8924-9
8924-9
9825-6
9825-6
9825-6
9825-6
9825-6
9825-6
9825-6
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
10059-5
19173-6
19173-6
624029-0
624029-0
624029-0
624029-0

Pref. Munic. Pérola – IPMI
Pref. Munic. Pérola – FPM
Pref. Munic. Pérola – FPM
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – FUNDEB
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola - Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola – Simples Nacional
Pref. Munic. Pérola – ITR
Pref. Munic. Pérola – ITR
Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO
Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO
Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO
Fundo Mun. Saúde – SUS CUSTEIO

4.814,78
520.628,60
903.902,16
28.669,62
89.903,16
16.273,26
173.999,76
5.966,68
67.686,78
88.621,71
907,34
100,53
3.105,62
5.377,99
217,42
9.972,72
5,07
346,70
333,19
10,00
1.473,49
255,68
52,95
619,12
632,87
23,46
230,86
32.593,41
25.000,00
49.246,71
36.094,11

DARLAN SCALCO
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MuniciPio de Pérola

Estado do Parana
PORTARIA Nº 154/2019
Concede progressão horizontal(Classe Salarial) a servidora ELZA DE OLIVEIRA STOCHI e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o contido nos Artigos 35 a 40, da Lei nº 1740, de 02 de Abril de 2012, e a Lei nº 2151, de 03 de
Setembro de 2015, que trata da progressão horizontal(Classe Salarial),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder progressão horizontal a servidora ELZA DE OLIVEIRA STOCHI, matricula nº 1454-0, ocupando o
cargo efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Classe-G para
Classe-H, a partir de 01 de Fevereiro de 2019(inclusive).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Pérola - Paraná, 15 de Fevereiro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito

saMae – serViÇo autÔnoMo MuniciPal de Água e esgoto
conVeniado coM a fundaÇão nacional de saúde
Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229

CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
AVISO
DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019
1) TIPO:
MENOR PREÇO GLOBAL LOTE ÚNICO
2) PROCESSO DE LICITAÇÃO:
nº 016/2019
3) OBJETO: Prestação de serviço de Retroescavadeira, compreendendo abertura de valas e cavas com profundidade
de até 2,5 metros com posterior aterro das mesmas, movimentação e carregamento de terra ou areia em caminhões.
Os serviços serão solicitados pela Administração do Samae de Tapejara de forma fracionada, conforme a necessidade
da Autarquia.
4) PREÇO MAXIMO:
LOTE ÚNICO - R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais)
5) DATA E HORÁRIO:
07 de março de 2019 às 09:00
6) LOCAL:
Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 – Centro – Tapejara-PR
7) INFORMAÇÕES:
O edital e seus anexos estão à disposição.
E-mail: samaetapejara@brturbo.com.br
Informações no local ou pelo telefone (44) 3677-1229
Tapejara, 15 de fevereiro de 2019.
Ramiro Cândido de Souza Junior
Diretor

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

Estado do Parana
LEI Nº 2.034/2019, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
(Autoria Chefe do Poder Executivo)
Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades de intermediação de estágio no âmbito da Administração
Pública de Tapejara/PR.
O PREFEITO MUNICIPAL faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio com as entidades de intermediação de
estágio.
Art. 2o O convênio firmado pelo artigo 1° desta Lei, tem por objetivo a seleção de estagiários, para execução de
atividades práticas voltadas à aprendizagem e ao aperfeiçoamento do ensino teórico obtido nos cursos de ensino
médio, ensino médio profissionalizante, graduação e pós-graduação.
Art. 3o Os estágios são classificados em relação ao nível de ensino cursado pelo estudante, com as seguintes
nomenclaturas:
I – nível médio, para curso do ensino médio;
II - nível médio profissionalizante, para ensino profissional;
III – nível superior/graduação, para ensino superior de graduação;
IV – nível superior/pós-graduação lato sensu.
Art. 4o O prazo do estágio será de 01 (um) ano, prorrogável por termo aditivo, por igual período, totalizando 02 (dois)
anos, exceto os portadores de deficiência que poderão atuar até a conclusão do curso.
§ 1º A carga horária mensal nos estágios com bolsa é de 30 (trinta) horas semanais para alunos do ensino médio, do
ensino médio profissional, de graduação, e de pós-graduação.
§ 2º O prazo de 02 (dois) anos será considerado em cada nível de ensino a que se refere o artigo 2o, podendo o
candidato, que já tenha estagiado num nível, pleitear vaga em outro, desde que o prazo em cada nível de estágio não
ultrapasse 02 (dois) anos.
Art. 5o Fica estabelecido o numero máximo de estagiário contratado pelo Município por nível de ensino, definidos nos
incisos I, II, III e IV, do artigo 3°, nos seguintes percentuais:
I – incisos: I, II e III, até 15% (dez por cento) dos servidores efetivos estatutários;
II – inciso: IV, até 1% (um por cento) dos servidores efetivos estatutários.
Art. 6o Os valores a serem pagos a título de bolsa-auxílio de estagiário, incluindo o auxílio-transporte, será, assim
definidos:
I - R$ 456,00 (quatrocentos e cinqüenta e seis reais) aos estagiários que se enquadrarem na formação de ensino
médio;
II - R$ 580,00 ( quinhentos e oitenta reais) aos estagiários que se enquadrarem na formação de ensino superior/
graduação universitária;
III - R$ 975,00 ( novecentos e setenta e cinco reais ) aos estagiários que se enquadrarem na formação de ensino
superior/pós-graduação universitária.
Art. 7o A relação jurídica estabelecida entre o estagiário e a Administração Pública Municipal reger-se-á pelas
disposições da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
Art. 8o Na ausência de convênio vigente com as entidades intermediadoras de estágio, fica autorizado o Poder
Executivo Municipal a selecionar os estagiários mediante processo seletivo simplificado, observados os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Art. 9o - Revoga-se a Lei nº 1.925/2017 de 7 de julho de 2017 e a Lei 1940/2017 de 11 de outubro de 2017..
Art. 10o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 15 de fevereiro de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TAPEJARA E L. A. TIBÉRIO
TRANSPORTE - ME.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 76.247.345/0001-06, estabelecido na Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442 - Centro, na Cidade de
Tapejara, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor RODRIGO DE OLIVEIRA
SOUZA KOIKE, estado civil, portador da C.I./R.G. nº 8.533.720-3 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 053.202.019-74, e
de outro lado a empresa L. A. TIBÉRIO – TRANSPORTES - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob nº 17.956.064/0001-63, com sede na Rua Paraíba, nº 912 - Centro, na cidade de Tapejara, Estado do Paraná,
Cep: 87430-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr(a) LEANDRO ALBERTO
TIBERIO, residente e domiciliada na Rua Paraíba,nº 912, Centro, na cidade de Tapejara, Estado do Paraná, portador
do RG nº 9.668.043-0-SSP/PR e CPF nº 071.581.129-00, neste ato denominada CONTRATADA, têm justo e firmado
entre si este Termo de Rescisão Contratual, resolvem rescindir o CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO
ÔNIBUS N°031/2018, com fundamento na cláusula décima do referido contrato, mediante as Cláusulas e Condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão amistosa do contrato de Locação de veículo tipo ônibus rodoviário
para transporte de passageiros do município de Tapejara até (UNIPAR) Universidade Paranaense, no município de
Cianorte.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de Locação de veículo tipo ônibus rodoviário,
sob o nº 031/2018, que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em
qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Estado
do Paraná, ficando assim o presente termo com efeito retroativo a 10 de janeiro de 2019.
E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento
em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas.
Tapejara/Pr, em 15 de Fevereiro de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
LEANDRO ALBERTO TIBERIO
Contratante
Representante Legal (Contratado)

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

Estado do Parana
LEI Nº 2.035/2019, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)
Autoriza o Poder Executivo Municipal fazer a concessão de direito real de uso de imóvel do Município, para fim
de incentivo a industrialização e exercício de atividades econômicas produtivas, geração de empregos, aumento
de arrecadação, nos termos da Lei Municipal n° 2.013 de 19 de outubro de 2018, bem como, outras providências
cabíveis.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL,
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° Autoriza o Poder Executivo Municipal fazer a concessão de direito real de uso do imóvel denominado Lote de
terras A, subdivisão das datas nº 09 à 15, da quadra n° 216 do loteamento Cidade de Tapejara, com a área de 855,00
m2, dentro do perímetro urbano da cidade de Tapejara, comarca de Cruzeiro do Oeste – Estado do Paraná, com
limites e confrontações especificados na matrícula n° 19.797, do Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício, bem
como, imóvel que integra o patrimônio disponível do Município de Tapejara-PR.
Parágrafo único. O prazo de concessão será de até 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual período,
por meio de ato do Poder Executivo fundamentado em investimentos que aumentem a capacidade produtiva do
empreendimento que esteja em funcionamento, mais postos de trabalho que venham ser gerados e outros aspectos
fáticos que demonstrem atendimento da razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo.
Art. 2° O beneficiário que receberá os imóveis em concessão de direito real de uso deverá ser escolhido por meio da
melhor proposta a ser apresentada em adequado processo de licitação, que atenda os termos da Lei Federal n° 8.666
de 1993, a qual deverá identificar, pela ordem de preferência:
I - a maior quantidade de empregos a serem gerados;
II - maior quantidade de investimentos a serem imobilizados em construções no imóvel objeto da concessão;
III - maior contribuição do desenvolvimento industrial do Município aferível por meio do maior percentual de efetiva
ocupação com edificação e utilização do imóvel com atividade econômica produtiva; e,
IV - maior tempo pelo qual empregos serão gerados e mantidos por parte da cessionária beneficiária.
Parágrafo único. Após 5 (cinco) anos de efetivo e comprovado exercício das atividades produtivas, que demonstrem ter
atendido os interesses públicos de natureza social e desenvolvimento econômico, decorrentes da devida destinação
e exercício da função social da propriedade, o interessado poderá requerer a comprova do imóvel, com aplicação de
desconto previsto em Lei e atendido o devido processo de licitação.
Art. 3° Fica autorizada desde já a realização de venda dos imóveis descritos no artigo 1° dessa lei, por meio do
devido processo licitatório, nos termos do artigo 17, da Lei Federal n° 8.666 de 1993 (Lei de Licitações) e alterações
posteriores, bem como, termos da Lei Municipal n° 2.013 de 19 de outubro de 2018, para o fim de incentivo a
industrialização, maior desenvolvimento do Município e segurança jurídica para assegurar a continuidade das
atividades econômicas produtivas no Município, após ato administrativo fundamentado que demonstre o atendimento
do relevante interesse público de desenvolvimento urbano, industrial, econômico e social, venda que só poderá ser
efetivada após 5 (cinco) anos de comprovado exercício das atividades econômicas e produtivas a que se destinam
os imóveis, bem como, cumprimento dos deveres de geração de empregos, investimentos e recolhimento de tributos
aos cofres públicos.
§ 1° A venda que fica autorizada é única, exclusiva e restrita ao terreno que é de propriedade do Município, atos aos
quais ficarão restritas a atuação do Poder Executivo.
§ 2° Qualquer valor equivalente a construções ou benfeitorias edificadas no terreno urbano de propriedade do
Município devem ser ressarcidas diretamente para quem as construiu, sob pena de enriquecimento sem causa e
ilícito, cabendo fazê-lo a pessoa que vir apresentar maior e melhor proposta de compra e logre êxito como vencedora
em processo de licitação, por se tratar de assunto de interesse privado e assim, não caber a interferência do Poder
Executivo Municipal de Tapejara-PR.
§ 3° O Município só tem legitimidade, interesse e deve restringir seus atos quanto aos terreno de que é proprietário
e consta especificado no artigo 1° dessa Lei, não podendo o Município se envolver, participar e nem vir a ser
responsabilizado ou cobrado, a respeito de qualquer valor pertinente a indenização ou ressarcimento de valores de
benfeitorias ou melhorias que tenham sido construídas sobre o terreno que foi objeto de concessão de direito real de
uso e se tornará objeto de venda em processo de licitação, por serem questões estritamente privadas e que devem ser
resolvidas entre os particulares que sejam cessionário/utilizador do terreno e o comprador que se torne o vencedor em
Licitação a ser realizada para compra do lote de terra de que trata esta lei, de forma que cada pessoa aja conforme a
titularidade de direitos e ações, legitimidade, nexo de causalidade e também, não venha ocorrer enriquecimento sem
causa e ilícito, trazendo a devida proteção e segurança jurídica ao Município que só terá responsabilidade quanto ao
terreno que lhe pertence e coloca à venda.
§ 4° A pessoa interessada na compra do terreno individualizado no artigo 1° dessa Lei, ao habilitar-se e classificar-se
na licitação, fica ciente, consciente e assume o dever condicional legal e contratual de fazer a devida indenização,
diretamente à pessoa (física ou jurídica) que tenha ou esteja utilizando o terreno objeto da realização de venda
aqui autorizada, pertinente as instalações, benfeitorias, melhorias ou qualquer forma de acessão feita ao terrenos
concedido ao uso, bem como, pertinente ao ponto ou colocação comercial ou industrial devida em razão da referência
de localização, funcionamento, credibilidade, bom nome e boa fama empresarial construídos ao longo de anos de
instalação e funcionamento empresarial, para que não ocorra locupletamento sem causa as custas de outrem e
violação ao previsto nos artigos 884 e 885, da Lei Federal n° 10.406, de 20/02 (Código Civil Brasileiro vigente) e
ou outras regras legais aplicáveis, sem nenhuma interferência, participação ou ressarcimento por parte do Poder
Executivo Municipal.
§ 5° A venda só se concretizará de fato e de direito, bem como, a escritura pública necessária ao registro de propriedade
sobre o imóvel, só poderá ser outorgada por parte do Município, após a pessoa vencedora de licitação comprovar ter
feito pagamento da indenização prevista no parágrafo quarto desse artigo, garantindo assim ao Município e aos cofres
públicos, exclusão de qualquer dever de ressarcir ou indenizar qualquer valor a título de benfeitorias ou melhorias
feitas no terreno objeto da venda, por força da prevalência da supremacia do interesse público sobre o privado,
segurança jurídica e proteção a coisa pública Municipal.
§ 6° O valor mínimo de venda deverá ser apurado por junta ou comissão avaliadora do imóvel e benfeitorias existentes
ao tempo do início do exercício do direito real de uso, que deverá ser respeitado em proposta a ser apresentada em
processo licitatório, concretizando a não apropriação indébita e não enriquecimento ilícito e sem causa.
Art. 4° Em caso de não cumprimento das obrigações e finalidades dessa e outras leis, por parte da beneficiária da
concessão de direito real de uso escolhida em disputa em processo de licitação, ficará imediata e automaticamente
resolvido o contrato e tudo quanto foi concedido ao uso deve retornar a posse direta do Poder Público e patrimônio
municipal, bem como, por parte de quem possa vir a comprar o terreno no futuro.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Tapejara-Pr, em 15 de Fevereiro de 2019.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

Estado do Parana
LEI N.º 2.036/2019 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019
(Autoria Chefe do Poder Executivo)
SÚMULA: Dispõe sobre a denominação do Recinto do Parque de Rodeios Municipal de Tapejara e dá outros
providências .
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO
A SEGUINTE LEI
ART. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a dar denominação de “ JOSÉ APARECIDO INÁCIO
“ ao Recinto do Parque de Rodeios Municipal de Tapejara.
ART. 2º - O objetivo desta denominação, é de prestar justas homenagens ao Ilustre cidadão Tapejarense, que em seu
passado tem prestados relevantes trabalhos a esta comunidade, e que já não se encontra mais em nosso convívio.
ART. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal de Tapejara, aos 15 (quinze) dias do mês de Fevereiro de 2.019
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

Prefeitura MuniciPal de taPeJara

Prefeitura MuniciPal de taPira

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 2759/2019
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 RONALD ROGERIO LOPES SMARZARO, Assessor Jurídico, portador do Cadastro
de pessoa física CPF sob nº 020.336.219-52 e RG sob nº 5.206.307-8, 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 03 (três)
Diárias, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) + 40% totalizando R$ 490,00 (quatrocentos e noventa
reais) cada, por se tratar de viagem fora do Estado que serão creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos
de alimentação e hospedagem na Cidade de Porto Alegre – RS, nos dias 19, 20, 21e 22 de fevereiro de 2019, onde
participara de Audiência junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul e junto ao Procurador do Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº: 2760/2019
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 MARGARETH REGINA DA SILVA ESCÓRCIO Assistente Administrativo, portadora
do cadastro de pessoa física CPF sob nº 540.788.659-68 e carteira de identidade RG sob nº 4.144.567-0 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 03 (três) Diárias, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) cada, que
serão creditadas em Conta Corrente Especifica, para custos de alimentação e hospedagem na cidade de Curitiba Paraná, onde participara do 1º Seminário de Cooperação com os Municípios, nos dias 18, 19, e 20 de fevereiro de
2019.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

Estado do Parana
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
OBJETO: Realinhamento de preços de itens da cesta básica - (Feijão Carioquinha Tipo1 e Arroz Polido Especial
Tipo1) -.
CONTRATANTE: Município de Tapejara -.
CONTRATADA: DOMINGUES & SOUZA LTDA - ME
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 -.
VALOR REAJUSTADO:
- Feijão Carioquinha Tipo1 - R$- 7,02 (sete reais e dois centavos – por pacote de 1kg).
- Arroz Polido Especial Tipo1 – R$-11,21 (onze reais e vinte e um centavos – por pacote de 5kg).
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei nº. 8.666/93.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tapejara/PR, em 14 de fevereiro de 2019
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

Prefeitura MuniciPal de são Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 01/2019
O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, na forma estabelecida na Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, convida todos os munícipes para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
EXECUTIVO MUNICIPAL E DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE
DO ANO DE 2018, que realizar-se-á no dia 25 de fevereiro de 2019 (segunda-feira), as 17:00 horas, na CÂMARA
MUNICIPAL, sito à Avenida Carlos Spanhol, nº 03, em São Jorge do Patrocínio, Paraná, como segue:
O R D E M D O D I A:
I – PODER EXECUTIVO (início 17:00 horas):
Audiência Pública relativa às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018;
II – SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (início 17:30 horas):
Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2018;
São Jorge do Patrocínio, 15 de fevereiro de 2019.
José Carlos Baraldi
Prefeito Municipal
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UMUARAMA, sábado, 16 de fevereiro DE 2019

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE Maria Helena

ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018
EDITAL N.º 09/2018
O Prefeito em Exercício do Município de Maria Helena, Estado do Paraná, No uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade
com o artigo 37, II, da Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria torna público o EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL do Teste Seletivo de provas e títulos para
provimento dos cargos temporários de Professor, Fonoaudiólogo e Motorista, estabelecido pelo edital n°001/2018 como segue:
INSC
NOME DO CANDIDATO
DATA NASC
C.ESP
C.GER
PORT
MAT
TÍTULOS
TOTAL
CLASS
94
LILIAN DA SILVA CRUZ GONÇALVES
09/06/1987
56,00
6,00
12,00
9,00
83,00 1º
22
ALINE DE OLIVEIRA INOCENCIO TEIXEIRA GÓES
23/05/1989
52,00
10,00
9,00
5,00
76,00 2º
135
VANEUZA DA SILVA AMORIM
12/01/1998
48,00
6,00
12,00
9,00
75,00 3º
89
ROSANI MINCHIGUERRE DA SILVA
22/09/1990
52,00
4,00
6,00
6,00
5,00
73,00 4º
117
SIMÔNICA RIOS DAVID SILVA
23/04/1981
52,00
8,00
6,00
6,00
72,00 5º
11
VILMA APARECIDA COSTA
12/10/1969
48,00
4,00
12,00
3,00
5,00
72,00 6º
133
KEMILY SESTAK GOES
27/09/1994
52,00
4,00
6,00
9,00
71,00 7º
191
MICHELLE CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA
09/12/1984
52,00
2,00
6,00
6,00
5,00
71,00 8º
107
MIKAELLE CRISTINA CABRERA
20/02/1993
52,00
4,00
3,00
9,00
68,00 9º
109
FRANCIELE DE OLIVEIRA CARACANHA PINHEIRO
09/09/1996
48,00
4,00
9,00
6,00
67,00 10º
54
LUCIANA MARIA TELLES DE AGUIAR
23/10/1970
44,00
8,00
9,00
3,00
64,00 11º
138
GLAUCIA MILLA SOARES CAMPOS
13/10/1998
48,00
9,00
6,00
63,00 12º
97
ALLINE DA CRUZ SIQUEIRA NEVES
19/12/1988
48,00
6,00
9,00
63,00 13º
99
MYLENA AMANDA GOMES DE PINHO
19/04/1993
48,00
6,00
9,00
63,00 14º
110
EDENIR RODRIGUES MAIA
05/05/1961
44,00
4,00
6,00
9,00
63,00 15º
49
GISLAINE TEIXEIRA DA SILVA
17/07/1990
44,00
2,00
9,00
6,00
61,00
16º
115
MILEIDE SOUZA MENEZES
16/03/1996
44,00
8,00
9,00
61,00
17º
122
ISABELLA TRENTO RUFO
05/11/1996
40,00
6,00
12,00
3,00
61,00 18º
161
LUCILIA MOLINA
07/01/1983
36,00
2,00
9,00
3,00
10,00
60,00 19º
166
DANIELE DE OLIVEIRA ANDRADE DA SILVA
16/05/1986
48,00
2,00
6,00
3,00
59,00 20º
37
THAYS RAFAELA MAGALHÃES BRITO
12/01/1998
44,00
6,00
6,00
3,00
59,00 21º
128
VIVIAN MOREIRA BRANDO
22/05/1999
36,00
4,00
12,00
6,00
58,00 22º
95
MARLI CARDOSO MOLINA
01/09/1964
44,00
4,00
6,00
3,00
57,00 23º
183
PATRICIA PRADO DA SILVA
09/10/1996
44,00
4,00
6,00
3,00
57,00 24º
67
DAIANE RUFATO MENDES
18/03/1984
40,00
4,00
6,00
6,00
56,00 25º
34
DENIS TOZZI LAUREANO
11/01/1992
40,00
4,00
6,00
6,00
56,00 26º
100
SIMONE CRISTINE PRECINOTTO GALLO GALLO
29/08/1975
32,00
8,00
3,00
12,00
55,00 27º
121
TATIANA MEDEIROS CEZARIO
07/06/1987
36,00
6,00
6,00
6,00
54,00 28º
77
LARISSA SPERANDIO MENDES DE MENDONÇA
09/06/1995
36,00
6,00
6,00
6,00
54,00 29º
162
MARIA EDUARDA PONCIANO DE SOUSA
16/04/1999
40,00
4,00
6,00
3,00
53,00 30º
40
EDNEIA APARECIDA RODRIGUES
03/01/1982
44,00
2,00
0,00
6,00		
52,00
31º
92
DANIELA DE BRITO
31/08/1986
44,00
4,00
3,00
51,00 32º
112
ERICA BEZERRA DA SILVA
14/12/1992
40,00
4,00
3,00
3,00
50,00 33º
150
SARAH GABRIELLE RIBEIRO NEVES
12/04/1999
40,00
4,00
3,00
3,00
50,00 34º
CARGO: FONOAUDIOLOGO
INSC
NOME DO CANDIDATO
MAT
TOTAL
174
EVELYN KERR DA SILVA REDESCHI
91
FERNANDA APARECIDA FELICIO
156
MARIANA MONTEIRO LOBO
CARGO : MOTORISTA
INSC
NOME DO CANDIDATO
179
IGOR NATHAN SOTOCORNO
Maria Helena, 15 de Fevereiro de 2019.
Elias Bezerra de Araújo
Prefeito em Exercício

DATA NASC
TÍTULOS
11/12/1984
17/11/1989
03/06/1997

C.ESP
CLASS
36,00
40,00
32,00

C.GER

DATA NASC
04/04/2000

C.ESP
24,00

C.GER
6,00
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Decreto nº 1615/2019 de 12/02/2019
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da
outras providências.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas
pela Lei Orçamentária nº 847/2018 de 04/12/2018.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 26.781,15 (vinte e
seis mil setecentos e oitenta e um reais e quinze centavos), destinado ao reforço das seguintes
Dotações Orçamentárias.
Suplementação
06.000.00.000.0000.0.000.
06.019.00.000.0000.0.000.
06.019.04.122.0004.2.007.
585 - 3.3.30.93.00.00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Administração
Manutenção da Divisão de Administração
33806 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

26.781,15
26.781,15

Total Suplementação:

** Elotech **
MUNICIPIO DE TAPIRA
15/02/2019
Estado do Paraná
Pág. 1/1
Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito
aberto
pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o
Exercício: 2019
Superavit Financeiro;

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
em 12 de fevereiro de 2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná,

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

MUNICIPIO DE TAPIRA
Estado do Paraná
Exercício:

** Elotech **
15/02/2019
Pág. 1/1

2019

Decreto nº 1617/2019 de 14/02/2019
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da
outras providências.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas
pela Lei Orçamentária nº 847/2018 de 04/12/2018.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 40,33 (quarenta
reais e trinta e três centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Suplementação
06.000.00.000.0000.0.000.
06.019.00.000.0000.0.000.
06.019.04.122.0004.2.007.
584 - 3.3.30.93.00.00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Administração
Manutenção da Divisão de Administração
31806 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

40,33
40,33

Total Suplementação:

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto
pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o
Excesso de Arrecadação;

MUNICIPIO DE TAPIRA
Estado do Paraná
Receita:1.3.2.1.00.11.00.00000000 Fonte: 31806
Exercício: 2019

** Elotech **
15/02/2019
Pág. 1/1

Total da Receita:

40,33
40,33

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
em 14 de fevereiro de 2019.

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná,

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito

Prefeitura Municipal de MARIA HELENA

Estado do Parana
DECRETO Nº 008/2019
Estabelece que nos dias 04, 05 e 06 de março de 2.019 não haverá expediente nos
Órgãos da administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Maria
Helena, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, Estado do Paraná, no uso das
atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º - Nos dias 04, 05 e 06 de março de 2.019 não haverá expediente nos Órgãos
da administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Maria Helena,
em decorrência de serem comemoradas as festividades do Carnaval.
Art. 2º - Os órgãos que prestam serviços essenciais e/ou emergenciais deverão
escalar os servidores de acordo com as exigências, a fim de que não ocorra
interrupção, nem seja comprometida a qualidade dos serviços.
Parágrafo único - Nas demais unidades, a critério dos titulares dos respectivos
órgãos, poderá ser instituído plantão, nos casos julgados necessários.
Art. 3º - O disposto neste decreto não se aplica aos servidores das Escolas da Rede
Municipal de Ensino, que dispõem de calendário próprio de atividades.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Maria Helena, 15 de fevereiro de 2.019.
ELIAS BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de perobal

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 041/2019
Concede licença para tratamento de Saúde.
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 para tratamento de Saúde à servidora pública municipal
OLGA MARIA RODRIGUES DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade Nº.
7.580.339-7 SSP/PR, ocupante do Emprego Público de Auxiliar de Enfermagem,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 13.02.2019 a 15.02.2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 14 de fevereiro
de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

6,00
4,00
4,00

12,00
6,00
9,00
PORT
9,00

12,00
3,00
6,00
MAT
12,00

66,00
53,00
51,00

-

TOTAL
51,00

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
Termo de Adjudicação
Processo n°: 198/2018
Licitação n°: 118/2018
Modalidade: 6 – Pregão
Objeto: CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO, TIPO MUNCK, EM BOM ESTADO
DE CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE PARA 05 TONELADAS, COMPRIMENTO
DE LANÇA ABERTA MÍNIMO 18 METROS, CAPACIDADE DE CARGA DA LANÇA
ABERTA 0,5 TONELADA, COM CESTO AÉREO CAPACIDADE DE 170 KG,
INCLUINDO MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR.
Ultrapassada a fase de habilitação deste pregão, e considerando o fato de que o
representante legal presente à sessão pública não manifestou interesse em recorrer
do resultado deste pregão, adjudico o seu objeto à seguinte licitante:
Vencedores
Nome
Itens
N. M. REBELO- ME
1
R$78.000,00 (setenta e oito mil reais)
Destarte, com fulcro no art. 38, inc. VII, da Lei n°. 8.666/93, submetemos os presentes
autos, nele incluídos estas informações à apreciação da Autoridade Competente para
que decida a respeito da homologação deste procedimento licitatório.
É o parecer, s.m.j.
Terra Roxa, PR, 15 de fevereiro de 2019.
MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAO
Pregoeira
Portaria n° 11602/2018

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
EDITAL DE DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANA, com base
no disposto no § 4º, do Art. 9º da Lei n° 101/2000 de 04 de maio de 2000.
Torna público e convida a todos os munícipes terraroxenses interessados, que
fará realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 27 de fevereiro de 2019, quarta feira,
com início às 17h00min, no recinto do prédio onde são realizadas as sessões da
Câmara Municipal de Vereadores de Terra Roxa/Pr, sito a Rua Parigot de Souza nº
78 - Terra Roxa/PR, oportunidade em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará
o cumprimento das metas fiscais, prestando Contas do 3º quadrimestre de 2018,
(setembro a dezembro/2018), em atendimento ao § 4º, do Art. 9º da Lei nº101/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Município de Terra Roxa/PR, em 15 de fevereiro de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
EDITAL DE DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANA, com base
no disposto no § 4º, do Art. 9º da Lei n° 101/2000 de 04 de maio de 2000.
Torna público e convida a todos os munícipes terraroxenses interessados, que
fará realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 27 de fevereiro de 2019, quarta feira,
com início às 17h00min, no recinto do prédio onde são realizadas as sessões da
Câmara Municipal de Vereadores de Terra Roxa/Pr, sito a Rua Parigot de Souza nº
78 - Terra Roxa/PR, oportunidade em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará
o cumprimento das metas fiscais, prestando Contas do 3º quadrimestre de 2018,
(setembro a dezembro/2018), em atendimento ao § 4º, do Art. 9º da Lei nº101/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Município de Terra Roxa/PR, em 15 de fevereiro de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO

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 001/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 61.591.459/0001-00
BASE LEGAL: Processo de Inexigibilidade nº 001/2019
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de 01 (UM) CAMINHÃO
COLETOR DE LIXO 4x2, Fabricação/Modelo 2018/2018, novo, zero km, marca
MERCEDES BENZ. Objeto de ADESÃO à ata de Registro de Preços - Pregão
Eletrônico nº 171/2018 SRP-SEAP/DEAM - lote 04. Protocolo Nº140555665.
VALOR DO CONTRATO: R$ 294.955,00 (duzentos e noventa e quatro mil,
novecentos e cinquenta e cinco 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.
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, 15 de fevereiro de 2019.
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 61.591.459/0001-00
CONTRATADA

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 009/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
CONTRATADO: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI
CNPJ: 22.087.311/0001-72
BASE LEGAL: Pregão Presencial nº 050/2018
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 01 (um) Rolo Compactador
conforme descrição contida no termo de referência, nos elementos instrutores do
convênio e no edital.
VALOR DO CONTRATO: R$ 335.000,00 (trezentos e trinta 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.
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, 15 de fevereiro de 2019.
MUNICÍPIO DE MARILUZ/PR.
CNPJ: 76.404.136/0001-29
YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS - EIRELI
CNPJ: 22.087.311/0001-72
CONTRATADA

Prefeitura de São Jorge do Patrocínio

Estado do Parana
PORTARIA N°. 62/2019, de 14 de fevereiro de 2019
CEDE servidor público e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições conferidas por lei;
CONSIDERANDO o oficio CEE/CC 171/2019 - GP/SGP de 12 de fevereiro de
2019, oriundo do Governo do Estado do Paraná solicitando a liberação funcional de
Servidor deste Município para exercer Cargo de Diretor Administrativo e Financeiro
do Paranaeducação,
CONSIDERANDO a Lei Municipal 410/93, Art. n° 104 que Autoriza Ceder Servidor
Público para Exercer Cargo Comissionado Junto aos poderes da União, do Estado
e dos Municípios,
R E S O L V E:
Art. 1 - CEDER de acordo com o art. 104, Inciso I e parágrafo único, da Lei Municipal
n°. 410/93, o Servidor Público Sr. JOSÉ CARLOS BOLSANELLO, portador do RG nº.
2.136.227/SSP-PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Contabilista, Classe
XI, padrão GA, constante do quadro próprio desta municipalidade, lotado na seguinte
Funcional Programática: Órgão: 04 – Secretaria da Fazenda; Unidade Orçamentária:
05 – Departamento de Contabilidade; Atividade: 2.056 – Manutenção e Encargos do
Departamento de Contabilidade; para desempenhar a partir 14 de fevereiro de 2019
a função de DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO
cujo ônus sobre a cessão ficará sob a responsabilidade da requisitante, devendo
o servidor em tela retornar ao cargo efetivo quando da revogação ou extinção do
presente ato, percebendo os vencimentos e vantagens correspondentes.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSE CARLOS BARALDI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de tapira

Prefeitura Municipal de perobal

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 042/2019
Concede licença para tratamento de Saúde.
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 para tratamento de Saúde a servidora pública municipal
JOSIANE MARIA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade Nº. 12.314.4279 SSP/PR, ocupante do cargo de provimento em comissão de Chefe da Divisão de
Cultura, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sem prejuízo de seus
vencimentos, no período de 11.02.2019 a 20.02.2019.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 14 de fevereiro
de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 198/2018, MODALIDADE: PREGÃO Nº 118/2018
Tendo em vista a decisão proferida pelo Pregoeira e Equipe de Apoio, designada
através da Portaria nº 11602/2018
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor
da licitação, objeto do Processo Licitatório 198/2018, Modalidade: PREGÃO Nº
118/2018, o participantes:
60810 - N. M. REBELO- ME
Item
Produto
Unidade
Marca
Qtde
Va l o r
Unitário
Valor Total
1
SERVIÇO DE CAMINHÃO, TIPO MUNCK, EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE PARA 05 TONELADAS, COMPRIMENTO DE
LANÇA ABERTA MÍNIMO 18 METROS, CAPACIDADE DE CARGA DA LANÇA
ABERTA 0,5 TONELADA, COM CESTO AÉREO CAPACIDADE DE 170 KG,
INCLUINDO MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR.
HORAS
NM REBELO 400
R$195,00
R$78.000,00
Total do Fornecedor:
R$78.000,00
Terra Roxa, 15 de fevereiro de 2019
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

leis@ilustrado.com.br
Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
DECRETO Nº 3289 /2019
SÚMULA: Constitui Comissão de Seleção e Julgamento Permanente, para
celebração das Parcerias entre o Município de Terra Roxa-PR e as Organizações da
Sociedade Civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho,
nos termos da Lei Federal nº 13019, de 31 de julho de 2014 e Lei Federal nº 13.204,
de 14 de dezembro de 2015 e Decreto Municipal nº 2892, de 17 de dezembro de 2016
e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Terra Roxa no uso de suas atribuições legais, em especial
o contido no artigo 22, inciso V e artigo 43, ambos do Decreto nº 2892/2016.
Decreta:
Art. 1º. Fica constituída Comissão de Seleção e Julgamento Permanente, para
celebração das Parcerias entre o Município de Terra Roxa-PR e as Organizações da
Sociedade Civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho,
nos termos da Lei Federal nº 13019, de 31 de julho de 2014 e Lei Federal nº 13.204,
de 14 de dezembro de 2015 e Decreto Municipal nº 2892, de 17 de dezembro de
2016, composta pelos Servidores abaixo indicados:
HEMERSON FERMINO DA SILVA, Funcionário Público Municipal, RG: 7.309.026-1
SSP/PR;
EDNÉIA MARIA ZANELLI GARCIA, Funcionária Pública Municipal, RG: 1.898.233-1
SSP/PR;
SIMONE FRANCISCO DOS SANTOS, Funcionária Pública Municipal, RG: 6.706.1640 SSP/PR;
Art. 2º. A competência da Comissão de que trata o caput do artigo 1º, estão previstas
na Lei Federal nº 13019/2014 e Decreto nº 2892/2016.
Art. 3º. A comissão de seleção e julgamento será constituída por prazo não superior a
doze (12) meses, contados a partir da publicação do presente Decreto.
Art. 4º. Considerar-se-á de relevância os serviços prestados pelos integrantes desta
Comissão.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial ao Decreto nº 3118/2018 de 23 de março de
2018.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês
de fevereiro de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de terra roxa

PORT

Estado do Parana
PORTARIA Nº. 2761/2019
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias a Servidora Municipal Senhora SILVANA DA SILVA ALMEIDA,
portadora do cadastro de pessoa física CPF sob nº 015.170.009-55 e carteira de
identidade RG sob nº 5.167.525-8 SSP-PR, com matricula 1821, correspondente
ao período aquisitivo 2015/2016, usufruindo-as de 18 (dezoito) de fevereiro a 19
(dezenove) de março de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dia
do mês de fevereiro do ano de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 2762/2019
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor ANDERSON THADEU
GONZAGA, portador do cadastro de pessoa física CPF sob nº 049.287.51973 carteira de identidade RG sob nº 9.382.032-0 SSP-PR, com matricula 3300,
correspondente ao período aquisitivo 2017/2018, usufruindo-as de 18 (dezoito) de
fevereiro a 19 (dezenove) de Março de 2019.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 15 (quinze) dia
do mês de fevereiro do ano de 2019.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de tapira

Estado do Parana
PORTARIA N.º 12175/2019
O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Sra. CLAUDINEIA MARIA VILAR SANTOS SONEGO, portadora
da Cédula de Identidade nº. 4.062.018-4 SSP/PR, para ocupar o cargo em comissão
de Diretora do Departamento de Cultura, a partir de 15 de fevereiro de 2019.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, em
15 de fevereiro de 2019.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

b7

Estado do Parana
DECRETO Nº 3288/2019
O Prefeito Municipal de Terra Roxa - PR de acordo com as atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Artigo 1º - A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da
Política de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 8.142/90.
Artigo 2º - Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde, em 29 de novembro
2019 em reunião extraordinária nº 184, fica convocada a 11ª Conferência de Saúde
do Município para o dia 14 de Março de 2019.
Artigo 3º - O tema central da Conferência será: “Democracia e Saúde”.
Artigo 4º - A Conferência de Saúde, será realizada no local: Casa da Cultura Ademir
Antonelli.
Artigo 5º - A Conferência será presidida pelo:
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Rosa Valentim da Silva e
coordenada por Ethiane Gleici Mariano dos Santos, coordenadora da Comissão
Organizadora instituída pelo Conselho Municipal de Saúde;
Artigo 6º - As normas de organização e funcionamento da Conferência serão
expedidas em Portaria deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde e publicadas
pela Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 7º - Publique-se, divulgue-se, cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado dom Paraná, aos doze dias do
mês de fevereiro de 2019.
Altair Donizete de Pádua
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de terra roxa

Estado do Parana
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 005/2019 DO CONTRATO Nº 11916, DO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2016, PREGÃO Nº 037/2016
DATA DO ADITIVO: 13 de fevereiro de 2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA
CONTRATADA: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DO PARANÁ
OBJETO: Prorrogação do prazo do contrato por 8 (oito) meses, finalizando em
17/10/2019, totalizando um valor de R$ 16.799,12 (dezesseis mil setecentos e
noventa e nove reais e doze centavos), com fulcro no artigo 57, II da lei 8.666/93.
ASSINANTES: Pela Contratante: ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA
Pela Contratada: DOUGLAS FERNANDO KUNZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2018
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, torna público a realização no dia
19/02/2019, às 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Terra
Roxa, a abertura dos envelopes de projeto e julgamento pela comissão de avaliação
do concurso nº 001/2018, cujo objeto é seleção de PROJETOS DE ARQUITETURA
E ENGENHARIA - (PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO, PROJETOS
COMPLEMENTARES E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA), DESTINADO
À CONSTRUÇÃO DO PORTAL TEMÁTICO DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (44) 3645-1122, em dias úteis
das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h, ou pelo e-mail licitacao@terraroxa.
pr.gov.br.
Terra Roxa, 15 de fevereiro de 2019.
Paulo César Farias
Presidente da Comissão de Licitações

câmara MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº. 10, de 15 de fevereiro de 2019
EMENTA: Autoriza viagem e concede diárias dá outras providencias.
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais e com base na Resolução nº. 002/2009 de 27 de
janeiro do ano de 2009, e tendo em vista a solicitação formulada pelo requerente,
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar o Vereador GENIVALDO MAGNONI BORTOLI, viajar até Curitiba
- Capital do Estado do Paraná, juntamente com o Prefeito Municipal, para tratarem
de assuntos de interesse do Município, na Assembléia Legislativa do Paraná, em
audiências nos Gabinetes dos Deputados Marcel Micheletto, Paulo Litro e Marcio
Nunes, e audiência com o Deputado Federal Sérgio Souza, visita ao SEDU, TCE, e
audiência com o Governador, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2019, cabendo-lhe
o pagamento antecipado de 03 (três) diárias.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos
15 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
JÉSSICA DA COSTA SERRA
Presidente da Câmara Municipal

câmara MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
RELATIVA ÀS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná,
amparado no disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº. 101/2000 e tendo
em vista o disposto no art. 15 e seu § 2º da Instrução Técnica nº. 23/2004 do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná,
Torna público a realização pela Comissão de Finanças e Orçamento de Audiência
Pública no próximo dia 27 de fevereiro de 2019 (quarta feira), com início às 17h00min,
nas dependências da Câmara Municipal, para receber do Prefeito Municipal,
acompanhado dos esclarecimentos e questionamentos necessários, a prestação de
contas da execução orçamentária e financeira municipal relativa ao 3º quadrimestre
de 2018(setembro a dezembro/2018).
Atendendo princípios da administração publica, consagrados em textos legais,
fazemos chamamento publico para assistir a audiência daquela Comissão, consoante
§ 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Edifício da Câmara Municipal de Terra Roxa, aos 15 de fevereiro de 2019.
JÉSSICA DA COSTA SERRA
Presidente da Câmara Municipal

câmara MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CHAMAMENTO
PARA
AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAÚDE - 3º quadrimestre de 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná,
amparado no disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº. 101/2000 e tendo
em vista o disposto no art. 15 e seu § 2º da Instrução Técnica nº. 23/2004 do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná,
Torna público a realização pela COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAÚDE no próximo dia 27
de fevereiro de 2019 (quarta feira), com início às 16h00min, nas dependências da
Câmara Municipal, para prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2018.
Atendendo princípios da administração publica, consagrados em textos legais,
fazemos chamamento publico para assistir a audiência desta Comissão, consoante
§ 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Edifício da Câmara Municipal de Terra Roxa, aos 15 de fevereiro de 2019.
JÉSSICA DA COSTA SERRA
Presidente da Câmara Municipal

prefeitura MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º QUADRIMESTRE DE 2018
Ethiane Gleici Mariano dos Santos, Secretária de Saúde do Município junto com
o prefeito municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, cumprindo o que dispõe os
incisos da Legislação Vigente, torna público que:
A audiência pública para Prestação de Contas da Saúde, referente o 3º quadrimestre
de 2018, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2019 (Quarta Feira), às 16h00min,
na Câmara Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, para que haja maior
participação da comunidade local, ficando assim, convocados, para debater a
matéria, as associações representativas dos vários segmentos da comunidade e
todos os interessados da população em geral.
E para que chegue ao conhecimento de toda população, é expedido o presente
Edital de Convocação, que será publicado na Imprensa Local e afixado na sede da
Prefeitura, bem assim na sede dos Departamentos Municipais e em outros locais
públicos, de forma a ser dada ao mesmo a mais ampla divulgação.
Terra Roxa, Paraná, em 15 de fevereiro de 2019.
Ethiane Gleici Mariano dos Santos
Altair Donizete de Pádua
Secretária Municipal de Saúde
Prefeito Municipal

prefeitura MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CASCALHOS PARA READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.
TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário (Item).
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 01/03/2019, às 08h00min.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei
Complementar Municipal nº 001/09, Decreto Municipal nº 123/18, Decreto Municipal
nº 071/17, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas no Paço Municipal,
situado na Rua Santa Catarina, 409 – Centro, CEP 87450-000, em Tuneiras do Oeste,
pelo telefone 44-3653-1301, através do acesso ao link do Portal da Transparência no
site www.tuneirasdooeste.pr.gov.br, ou através do email licita.tuneiras@gmail.com.
Tuneiras do Oeste, 15 de fevereiro de 2019.
José Vinícius Cuareli Alécio
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 256/2019
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas
apresentadas ao Pregão Presencial nº 009/2019 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio
sobre propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 009/2019 – PMU, que
trata da aquisição de móveis para a Secretaria de Assistência Social e para o
Centro de Referencia Especializado em Assistência Social – CREAS e 01 (uma)
catraca biométrica para o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para Adolescente do Centro da Juventude, deste Município, tendo sido declarada
vencedoras as empresas E S MORAIS MÓVEIS ME., para o lote 01 e PASCOAL
OLIVIO FELIZE – ME., para o lote 02.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 14 de fevereiro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 034/2019
Autoriza a Secretaria da Procuradoria de Assuntos Jurídicos do Município a realizar
o patrocínio de ações judicias em que figure como parte ou interessada a ACESF –
Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Umuarama.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais;
CONSIDERANDO a inexistência de advogados no quadro de pessoal da ACESF –
Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Umuarama; e
CONSIDERANDO a necessidade de patrocínio nas ações judiciais supracitadas e a
existência, em regra, de interesse público municipal, ainda que indireto nas situações
nelas contidas;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica a Secretaria da Procuradoria de Assuntos Jurídicos expressamente
autorizada a patrocinar as ações em que figure como parte ou interessada a ACESF
– Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Umuarama, salvo no caso
de conflito de interesses entre o Município de Umuarama e a autarquia municipal.
Art. 2º A aferição da existência ou não do conflito de interesses descrito no artigo 1º,
ficará a cargo do Secretário da Procuradoria de Assuntos Jurídicos.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 14 de fevereiro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
HEBER LEPRE FREGNE
Procurador-Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

ESTADO DO PARANÁ
Edital de Chamamento Público nº 01/2019
A Prefeitura do município de Tuneiras do Oeste, por intermédio da Secretaria
Municipal da Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, em sintonia com a Câmara
Intersetorial de Segurança Alimentar Nutricional – CAISAN e, Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA, com base na Portaria nº 118 de
27 de dezembro de 2018/Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
- SESAN, Plano Operacional nº 2870/2018 pactuação Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA, torna público o Edital de Chamamento para selecionar o público
beneficiário fornecedor(a).
1. Finalidade
O presente edital de chamamento público tem por finalidade: divulgar no âmbito do
município e da região o Programa Aquisição de Alimento – PAA, Compra Direta da
Agricultura Familiar com doação simultânea às entidades sociais.
1.1 Do critério de seleção dos beneficiários fornecedores(as)
Os interessados devem comparecer até as 16:00 horas do dia 04 de março de
2019 na OCADECTO, sito a Rua Cianorte nº 411, anexo a Barraca do Produtor(a) –
Feira, levando cópias dos principais documentos: Cadastro de Pessoa Física – CPF,
Registro Geral –RG, Cadastro de Produtor do Paraná – CADPRO, Cadastro Único do
Governo Federal – CADÚnico e Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP.
As associações e cooperativas devem apresentar: Cadastro de Pessoa Física – CPF,
Registro geral –RG, Cadastro de Produtor do Paraná – CADPRO, Cadastro Único do
Governo Federal – CADÚnico e Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP, de todos
os agricultores(as) familiares inseridos no grupo, extrato da DAP jurídica, estatuto
e CNPJ, todos regularizados. Na ausência ou desconformidade de qualquer um
desses documentos, poderá ser concedido abertura de prazo de 2 (dois) dias para
regularização, conforme análise da comissão julgadora.
Parágrafo primeiro – Só será aceito DAP com residência no município.
Parágrafo segundo – A documentação deve estar devidamente regular.
Paragrafo terceiro – A comissão julgadora será formada pela CAISAN.
1.2 Característica do beneficiário fornecedor(a)
Os beneficiários fornecedores(as) são: agricultores(as) familiares, assentados na
reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais,
indígenas e integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e
de demais povos e comunidades tradicionais que se enquadrem no programa
diretamente desses ou por meio de suas organizações e respeitando o limite de
participação anual desses fornecedores.
1.3 Classificação dos alimentos que serão adquiridos através do PAA.
Os alimentos que serão adquiridos pelo PAA serão classificados em dois grupos:
(1) Alimentos orgânicos.
(2) Alimentos convencionais.
1.3.1 Espécies de alimentos que serão adquiridos pelo PAA:
ITEM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
01 Abacate
02 Abóbora Kabotiá
03 Abóbora Moranga
04 Abóbora Seca
05 Abobrinha verde
06 Acelga
07 Acerola
08 Açúcar Mascavo
09 Aipim/mandioca descascada embalada
10 Alface
11 Almeirão
12 Banana maçã
13 Banana prata
14 Batata doce
15 Berinjela
16 Beterraba
17 Bolacha caseira
18 Caqui
19 Carne bovina com osso traseira
20 Carne suína com osso
21 Caxi
22 Cebola branca
23 Cenoura
24 Cebolinha verde
25 Chuchu
26 Couve manteiga
27 Couve-flor
28 Cuca/Bolo
29 Doce de Abóbora
30 Doce de frutas
31 Espinafre
32 Jabuticaba
33 Jiló
34 Limão rosa
35 Limão taiti
36 Maracujá
37 Maxixe
38 Melado de cana
39 Melancia
40 Melão caipira
41 Milho verde sem palha
42 Ovos
43 Pão caseiro
44 Pepino
45 Pimentão
46 Quiabo
47 Rabanete
48 Rapadura
49 Repolho
50 Rúcula
51 Salsinha
52 Temperos frescos/condimentos
53 Tomate
54 Tomate cereja
55 Uva
56 Vagem
1.3.2 Os alimentos serão comprados com recursos do PAA e serão doados
simultaneamente as entidades sociais e grupos em situações de risco ou
vulnerabilidade.
1.4 Critério de definição do preço
O preço dos alimentos que serão adquiridos através do PAA será formado de acordo
com a orientação do artigo 7º da Resolução 59 de 10 de julho de 2013 (Grupo gestor
do PAA), com base em pesquisa no comércio regional e no comércio local, incluindo
a Feira do Produtor(a).
1.5 Conformidade para entregas dos alimentos
Os alimentos que serão adquiridos através do PAA serão padronizados com base
na Resolução – RDC nº 360 de 23 de dezembro de 2003 – ANVISA; Resolução nº
748/2014 – SESA e outros instrumentos aplicáveis.
1.6 Frequência para entregas dos alimentos
Os alimentos que serão adquiridos através do PAA deverão serem entregues de
segunda-feira até quarta-feira em horário comercial na Central de Recebimento e
Distribuição, situada na Rua Cianorte nº411, anexo a Barraca do Produtor(a).
1.7 Dos recursos do PAA
O município de Tuneiras de Oeste-PR, conta com o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), repasse da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –
SESAN/MDSA/Governo Federal.
1.8 Do limite de aquisição individual
Será respeitado o limite máximo de até R$ 6.500,00 reais por DAP no ano fiscal.
1.9 Informes gerais
A relação dos beneficiários fornecedores será apresentada em até 2 dias uteis após
a data limite desse documento, em sessão pública dirigida pela CAISAN com a
participação do CONSEA.
Após o término do prazo de manifestação definido nesse chamamento, em até 5
dias uteis, a Secretaria Municipal da Agricultura por meio da CAISAN convocará os
beneficiários fornecedores que forem selecionados para apresentação dos planos de
vendas e assinatura do termo de compromisso.
O PAA terá vigência de janeiro até dezembro de 2019.
Tuneiras do Oeste-PR, 15 de Fevereiro de 2019.
Alessandro Paulino da Silva					
Maria da Conceição Santos
Secretário Mun. da Agricultura,				
Coordenadora Mun. Do PAA
Turismo e Meio Ambiente

prefeitura MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão 6/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 8/2019
Pelo presente Termo de Homologação, o Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada,
nos termos do art. 38, VII, e 43, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, do art.
4º, XXI da Lei Federal nº 10.520/02, do art. 90, I da Lei Estadual nº 15.608/07 e
o do art. 8º, VI do Decreto Municipal nº 123/18, faz saber que após análise
dos atos praticados e observância do cumprimento das formalidades legais, e
considerando o Parecer Jurídico exarado, HOMOLOGA a licitação acima descrita,
que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO CAMIONETE, NOVO
(ZERO KM), DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE, CONFORME PROPOSTA Nº
09053.493000/1180-02-MS/FNS., em favor do(s) seguinte(s) vencedor(es):
Fornecedor: MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/CPF: 72.358.195/0002-38
LOTE 1
Valor Total do Lote: 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais)
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Va l o r
Unit.
Valor Total
1
VEÍCULO TIPO CAMIONETE, NOVO (ZERO KM); CABINE DUPLA;
COR BRANCA; ANO/MODELO 2019/2019; TRAÇÃO 4X4; COMBUSTÍVEL DIESEL;
CÂMBIO MANUAL/AUTOMÁTICO; CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS (4+1);
AIR BAG DUPLO; FREIOS ABS; TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS; ALARME C/
ACIONAMENTO NA CHAVE; RÁDIO/MULTIMÍDIA COMPATÍVEL C/ USB/MP3;
DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA; BANCOS DE COURO; SISTEMA DE ARCONDICIONADO; CAPOTA MATÍRIMA C/ PROTETOR DE CAÇAMBA; ESTRIBOS
LATERAIS; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 140CV; ADESIVAÇÃO PADRÃO MS/FNS +
BRASÃO DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE (ANEXO).
F I AT /
TORO FREEDOM 2.0 AT9 UN
1,00
126.000,0000
126.000,00
Valor Total Homologado - R$ 126.000,00
Publique-se, e após encaminhe-se ao Pregoeiro para as providências cabíveis.
Tuneiras do Oeste, 15 de fevereiro de 2019.
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal

prefeitura MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Santa Catarina,
409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi
Sakurada, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR,
inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE, e a empresa MARCOS MONTIO 63088193953, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 15.194.827/0001-50, com estabelecimento à Av. Ivaí 175, Distrito de
Marabá, na cidade de Tuneiras do Oeste - PR, com telefone de contato (44)998513806, representada neste ato por Marcos Montio, brasileiro, casado, empresário,
portador da CI/RG nº 25.649.697-3 SESP/SP, inscrito no CPF/MF nº 630.881.93953, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente
TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2018, oriundo do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018),
com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de
vigência do Contrato supra, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018,
considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade
técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos,
agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade ao objeto
licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ADITIVADO:
2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor inicial do
Contrato passará de R$-57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) para R$115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), considerando o acréscimo de R$57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
3.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2018, que findaria
em 01 de fevereiro de 2019, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando em
01 de fevereiro de 2020.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base
no art. 57, II da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Quinta do CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 017/2018.
5.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018.
Tuneiras do Oeste, 01 de fevereiro de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
MOIZEIS GUILHERME 51773660900
Moizeis Guilherme
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________2. _______________________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio
Nome: Aline Cristina Valerio
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR		
R.G. : 9.546.342-8 SSP/PR

prefeitura MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão 5/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7/2019
Pelo presente Termo de Homologação, o Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada,
nos termos do art. 38, VII, e 43, VI, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 4º,
XXI da Lei Federal nº 10.520/02, do art. 90, I da Lei Estadual nº 15.608/07 e o do
art. 8º, VI do Decreto Municipal nº 123/18, faz saber que após análise dos atos
praticados e observância do cumprimento das formalidades legais, e considerando
o Parecer Jurídico exarado, HOMOLOGA a licitação acima descrita, que tem por
objeto a AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS DE TRANSPORTE SANITÁRIO PARA
O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – APSUS,
TIPO PASSEIO, NOVO (ZERO KM), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE DE TUNEIRAS DO OESTE, CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 169/2016.,
em favor do(s) seguinte(s) vencedor(es):
Fornecedor: MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/CPF: 72.358.195/0002-38
LOTE 1
Valor Total do Lote: 100.200,00 (cem mil e duzentos reais)
Item
Descrição
Marca
Unidade
Quant.
Va l o r
Unit.
Valor Total
1
VEÍCULO DE TRANPORTE SANITÁRIO, TIPO PASSEIO, NOVO
(ZERO KM); SEDAN; COR BRANCA; ANO/MODELO 2019/2019; COMBUSTÍVEL
FLEX (GASOLINA/ETANOL); CÂMBIO C/ TRANSMISSÃO DE MARCHAS MANUAL/
AUTOMÁTICO; C/ 4 PORTAS; CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS (4+1); AIR BAG
DUPLO; CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTAS; ENCOSTO DE CABEÇA P/ TODOS
OS PASSAGEIROS; FREIOS ABS; TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS; TRAVAMENTO
C/ ACIONAMENTO NA CHAVE; RÁDIO/ COMPATÍVEL C/ USB/BLUETOOTH/MP3;
RODAS ARO 15”; COMPUTADOR DE BORDO; DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA;
VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA E COM COMANDOS DE RÁDIO E
TELEFONE; BANCO DO MOTORISTA C/ REGULAGEM DE ALTURA; SISTEMA DE
AR-CONDICIONADO; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.3; POTÊNCIA MÁXIMA MÍNIMA
100CV (G) E 108CV (E); CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
45L; ADESIVAÇÃO PADRÃO APSUS/SESA/PR + BRASÃO DO MUNICÍPIO DE
TUNEIRAS DO OESTE (ANEXO).
FIAT/CRONOS 1.3
UN
2,00
50.100,0000
100.200,00
Valor Total Homologado - R$ 100.200,00
Publique-se, e após encaminhe-se ao Pregoeiro para as providências cabíveis.
Tuneiras do Oeste, 15 de fevereiro de 2019.
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
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prefeitura MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador
da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE, e a empresa MOIZEIS GUILHERME 51773660900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.013.671/000120, com estabelecimento à Rua São Vicente 20, Distrito de Marabá, na cidade de Tuneiras do Oeste - PR, com
telefone de contato (44)3578-1055, representada neste ato por Moizeis Guilherme, brasileiro, casado, portador(a) da
CI/RG nº 3.909.898-9 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 517.736.609-00, doravante denominada CONTRATADA, tem
entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018, oriundo do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2018), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a
viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade, centralização
dos serviços e principalmente dar continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ADITIVADO:
2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor inicial do Contrato passará de R$-57.600,00
(cinquenta e sete mil e seiscentos reais) para R$-115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais), considerando o
acréscimo de R$-57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
3.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018, que findaria em 01 de fevereiro de 2019, fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando em 01 de fevereiro de 2020.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no art. 57, II da Lei nº 8.666/93,
e Cláusula Quinta do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018.
5.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 017/2018.
Tuneiras do Oeste, 01 de fevereiro de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
MOIZEIS GUILHERME 51773660900
		
Moizeis Guilherme
Representante Legal
Contratante
Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR		

2. _______________________________
Nome: Aline Cristina Valerio
R.G. : 9.546.342-8 SSP/PR

prefeitura MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador
da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente
de CONTRATANTE, e a empresa RICARDO ALLAN CORREIA TRANSPORTES - ME, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 17.325.437/0001-06, com estabelecimento à Rua Santa Catarina 226, Centro, na cidade de Tuneiras do
Oeste - PR, com telefone de contato (44)3653-1456, representada neste ato por Ricardo Allan Correia, brasileiro,
casado, empresário, portador(a) da CI/RG nº 9.863.402-9 SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 056.056.819-31,
doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 019/2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 002/2018), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a
viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia de recursos, agilidade, centralização
dos serviços e principalmente dar continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ADITIVADO:
2.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor inicial do Contrato passará de R$-126.553,00
(cento e vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais) para R$-260.953,00 (duzentos e sessenta mil novecentos
e cinquenta e três reais), considerando o acréscimo de R$-134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos
reais).
3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
3.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2018, que findaria em 01 de fevereiro de 2019, fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando em 01 de fevereiro de 2020.
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no art. 57, II da Lei nº 8.666/93,
e Cláusula Quinta do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2018.
5.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 019/2018.
Tuneiras do Oeste, 01 de fevereiro de 2019.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
RICARDO ALLAN CORREIA TRANSPORTES - ME
Ricardo Allan Correia
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________
2. _______________________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio
Nome: Aline Cristina Valerio
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR			
R.G. : 9.546.342-8 SSP/PR

prefeitura MUNICIPAL DE xambrê

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº08/2019
SÚMULA: AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL.
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na
Lei Municipal nº 2167/2019 de 14 de Fevereiro de 2019.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto um CRÉDITO ESPECIAL, no OrçamentoGeral do Município, um crédito no valor de R$
245.850,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta reais).
Ficha Org Un Func program Fnt Nomeclatura Cat econ Valor
000 06 001 26.782.1900.2017 *838
Manut. da Rede Rodoviaria e Manutenção de Estradas
4.4.90.51 R$ 245.850,00
TOTAL
R$ 245.850,00
Nomenclatura da Fonte: *838 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONVENIO 856783
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do Excesso de Arrecadação
verificados nestas fontes.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação
XAMBRÊ, Pr., 15 de Fevereiro de 2019.
Waldemar dos Santos Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

prefeitura MUNICIPAL DE xambrê

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 09/2019
SÚMULA: AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL.
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na
Lei Municipal nº 2168/2019 de 14 de Fevereiro de 2019.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto um CREDITO ESPECIAL, no corrente Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 35.000,00
(Trinta e cinco mil reais),
Ficha Org Un
Func program
Fnt Nomeclatura
Cat econ Valor
000 03 001
04.122.1104.2006 000 Manuteção das Atividade de Administração Geral 3.1.91.13 30.000,00
000 03 001
04.122.1104.2006 504 Manuteção das Atividade de Administração Geral 3.3.90.47 2.000,00
000 03 001
04.122.1104.2006 507 Manuteção das Atividade de Administração Geral 3.3.90.47 2.000,00
000 03 001
04.122.1104.2006 512 Manuteção das Atividade de Administração Geral 3.3.90.47 1.000,00
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do cancelamento parcial da
seguinte dotação orçamentária vigente:
Ficha Org Un
Func program
Fnt Nomeclatura
Cat econ Valor
000 03 001
04.122.1104.2006 507 Manuteção das Atividades de Administração Geral 3.1.91.13 30.000,00
74
03 002
04.128.1105.2031 000 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos
3.3.90.39
5.000,00
TOTAL
R$ 35.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação
XAMBRÊ, Pr., 15 de Fevereiro de 2019.
Waldemar dos Santos Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

prefeitura MUNICIPAL DE xambrê

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 10/2019
SÚMULA: AUTORIZA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL.
O Prefeito Municipal de XAMBRÊ – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o contido na
Lei Municipal nº 2169/2019 de 14 de Fevereiro de 2019.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto um CREDITO SUPLEMENTAR, no corrente Orçamento Geral do Município, no valor de R$
62.000,00 ( Sessenta e dois mil reais).
Ficha Org
Un
Func program
Fnt Nomeclatura
Cat econ Valor
128
04
001
28.843.1201.0001 000 Amortização e Encargos da Divida Pública 3.2.90.21 62.000,00
Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados produtos do cancelamento parcial da
seguinte dotação orçamentária vigente:
Ficha Org
Un
Func program
Fnt Nomeclatura
Cat econ Valor
167
06
001
15.451.1303.2015 000 Manuteção das Atividade de Obras, Urb e Serv. Publicos
3.1.90.11
R$ 62.000,00
TOTAL R$ 62.000,00
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação
XAMBRÊ, Pr., 15 de fevereiro de 2019.
Waldemar dos Santos Ribeiro Filho
Prefeito Municipal

prefeitura MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços n° 031/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa para manutenção, instalação e reinstalação, cargas de gás e consertos (com
fornecimento de peças: troca do motor do ventilador, troca de capacitador, troca de placas) para os aparelhos de ar
condicionado das diversas secretarias desta Municipalidade, conforme descrição no Anexo I do presente contrato.
Valor Total: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
Vigência: 11/02/2019 a 11/02/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 166/2018 - PMU,
homologado pela Portaria n° 217/2019, em 06 de fevereiro de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em
09 de fevereiro de 2019, edição nº. 11.481, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei
8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Contrato de Compra n° 005/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de software de orçamentação e gerenciamento de veículos
com consulta eletrônica do mercado de peças de automóveis, caminhões e motos pertencentes ao Município de
Umuarama/PR.
Valor Total: R$ 7.998,92 (sete mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos).
Vigência: 14/01/2019 a 14/01/2020.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no processo administrativo Inexigibilidade
de Licitação n° 001/2019, ratificado no dia 11 de janeiro de 2019, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 12 de
janeiro de 2019, edição nº. 11.457, que integram o presente Termo e na Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94,
e demais alterações posteriores.
Umuarama, 15 de fevereiro de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

prefeitura MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 004/2019
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Cláusula Primeira: O presente aditivo tem por objeto incluir no contrato múltiplio n° 9912453100, o serviço (Rem
Econ CRVL/CRV/CNH e Notificações) por meio do anexo correspondente, rubricado pelas partes, contendo os
procedimentos pertinentes ao serviço incluído.
Cláusula Segunda: As demais cláusulas permanecem inalteradas.
Data: 23/01/2019.
Termo Aditivo 003 ao Contrato N° 195/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: C J NOBRE CONSTRUTORA DE OBRAS
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do respectivo contrato para até 12 de maio de 2019.
Cláusula Segunda: Altera-se a cláusula oitava do respectivo contrato passando o prazo de 06 (seis) meses de
execução, para um total de 09 (nove) meses.
Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 07/01/2019.
Umuarama, 15 de fevereiro de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

prefeitura MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 010/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ZUKOVSKI & BILAQUI LTDA – EPP
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 04 de fevereiro de 2020.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do presente contrato em até R$ 43.250,00 (quarenta e três mil
duzentos e cinqüenta reais), perfazendo o valor deste termo em R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil) reais,
passando e atualizando o valor total do presente contrato de até R$ 519.000,00 (quinhentos e dezenove mil) reais,
para até R$ 1.038.000,00 (um milhão e trinta e oito mil) reais.
Cláusula Terceira: Altera-se os gestores do presente contrato, permanecendo da seguinte forma: como Gestor o Sr.
ARILDO GONÇALVES FERREIRA, inscrito no CPF sob nº 851.346.789-87, Assistente Administrativo da Secretaria
Municipal de Saúde e como Fiscal de Contrato a Srª GENIR RAIMUNDA DEL CONTE MARTINS, inscrita no CPF sob
nº 209.289.989-91, Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Saúde.
Cláusula Quarta: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096.- ED: 3.3.90.39.00.00.- D: 100 – F: 494
70.001.10.302.0025.2.096.- ED: 3.3.90.39.00.00.- D: 98 – F: 1
70.001.10.302.0025.2.096.- ED: 3.3.90.39.00.00.- D: 99 – F: 303
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data: 28/01/2019.
Termo Aditivo 001 ao Convênio N° 001/2018
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO PARANÁ – NOROSPAR
Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente convênio para até 15 de fevereiro de 2020.
Cláusula Segunda: Fica mantido o valor mensal do presente convênio em até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), perfazendo o valor total deste termo em até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), passando e
atualizando o valor total do convênio de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), para até R$ 3.900.000,00
(três milhões e novecentos mil reais).
Cláusula Terceira: Fica adicionada ao presente convênio seguinte dotação orçamentária:
70.001.10.302.0025.2.096 – ED: 3.3.90.39.00.00 – D: 100 – F: 494
Cláusula Quarta: Altera-se o gestor/fiscal do presente convênio, permanecendo da seguinte forma: como GESTOR o
Sr. ARILDO GONÇALVES FERREIRA, inscrito no CPF sob nº 851.346.789-87, Assistente Administrativo da Secretaria
Municipal de Saúde e como FISCAL de Convênio a Srª GENIR RAIMUNDA DEL CONTE MARTINS, inscrita no CPF
sob nº 209.289.989-91, Auxiliar de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Saúde.
Cláusula Quinta: As demais cláusulas deste convênio permanecem inalteradas.
Data: 15/02/2019.
Umuarama, 15 de fevereiro de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

prefeitura MUNICIPAL DE umuarama

Câmara Municipal de Umuarama
ESTADO DO PARANÁ

PAUTA DA ORDEM DO DIA
DIA 18/FEVEREIRO/2019
SESSÃO ORDINÁRIA

ELEIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES: Justiça e Redação; Economia,
Finanças e Fiscalização; Serviços e Obras Públicas e Educação, Cultura,
Bem-Estar Social e Ecologia.

Edifício “Vereador Antônio Milton Siqueira”, em 15 de fevereiro de 2019.

NOEL APARECIDO BERNARDINO “NOEL DO PÃO”
Presidente

ESTADO DO PARANÁ
RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços n° 002/2019
Contratante: Fundo de Previdência Municipal de Umuarama - FPMU
Contratado: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada, em caráter emergencial, para prestação de serviços de
informatização da Administração Pública Municipal (Fundo de Previdência Municipal), através de aquisição
(licença de uso) de sistemas, específicos para gestão pública e todos devem atender as exigências legais
e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), com instalação, implantação, integração com
demais sistemas já utilizados por esse ente, autarquias e fundos, e treinamento dos funcionários, já
inclusas alterações legais e manutenções corretivas se houverem, incluindo a migração de todos os dados
dos sistemas ora em uso, bem como o desenvolvimento e adequação dos softwares durante o período do
contrato para atendimento de exigências legais e necessidades específicas do órgão contratante, com os
sistemas abaixo relacionados:
Sistemas para Fundo de Previdência Municipal:
APICE – Contabilidade;
APICE – Tesouraria;
APICE – Sigelo Paraná;
AISE – Folha de Pagamento - RH;
APICE – Patrimônio;
Valor Total: R$ 15.790,56 (quinze mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos).
Vigência: 04/02/2019 a 02/08/2019.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no processo administrativo
Dispensa de Licitação n° 002/2019 - PMU, ratificado no dia 25 de janeiro de 2019, publicado no Jornal
Umuarama Ilustrado, de 26 de janeiro de 2019, edição nº. 11.469, que integram o presente Termo e na Lei
nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e demais alterações posteriores.
Umuarama, 15 de fevereiro de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração

www.ilustrado.com.br

Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, sábado, 16 de fevereiro DE 2019

Publicações legais
ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

leis@ilustrado.com.br

prefeitura MUNICIPAL DE umuarama

CONVOCAÇÃO
O Município de Umuarama na qualidade de operador do Sistema Produtor Rural
CONVOCA os produtores rurais identificados a comparecerem no setor de notas
fiscais do produtor, até o dia 18/03/2019, de posse da documentação atualizada do
seu cadastro, para tratar de assunto de seu interesse.
Umuarama, 15 de fevereiro de 2019.
Everaldo Marcos Navarro Secretário de Fazenda
CADPROD
NOME
95.378114-01
A.P.M.F. – COL AG DE UMUARAMA
95.497836-24
ADÃO BENEDITO GROSSI
95.534975-04
ADELINA MARIA UBBIALI TRENTO
95.645075-60
ADEMIR BERNARDO DE LIMA
95.512794-37
ADEMIR JESUS MOREIRA
95.670329-89
ADEVILMA DA SILVA
95.306936-91
ADGAIR VICENTE LOVATO
95.627926-75
ADIMIR LIGANANI
95.365685-03
ADOLFO DIONISIO SAGIORATTO
95.365787-20
ADOLFO DIONISIO SAGIORATTO
95.543591-56
ADRIANO TOLEDO DA SILVA
95.712857-27
AFRODISIO PIFFER
95.652784-84
AGNELO ANTONIO DA COSTA
95.550151-91
AGUINALDO RIBEIRO
95.527166-10
AILTON RODRIGUES DOS SANTOS
95.642748-76
AILTON TURCI
95.727328-91
AIRTON FADELLI JUNIOR
95.589115-54
AIRTON MORENO
95.434698-63
ALAIN JUNIOR AP DA SILVA
95.754508-46
ALBERTO ZANON
95.648410-37
ALCIDES PORTO LIMA
95.375607-27
ALESSANDRA VIEIRA DO VALE
95.240419-92
ALEX VIEIRA DO VALE
95.600617-11
ALICE ALVES DE MEDEIROS JANUARIO
95.599671-20
ALLAN CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA HARA
95.468067-39
ALTAMIRO OGIONI
95.452246-63
ALVARO CRUZ
95.189454-05
ALVINO MOREIRA
95.285515-88
ALVINO MOREIRA
95.561559-06
ALZIRA RAIMUNDO PEREIRA
95.600521-35
AMALIA HIROKO DO NASCIMENTO
95.341940-88
AMANCIO MOTTA
95.540176-03
AMELIA MARIA STRASSI DE SOUZA
95.304359-94
ANA COELHO GAVASSI DE FRANÇA
95.666008-43
ANA IRIS DE SOUZA
95.752633-02
ANDREA MARTINS ACCORSI
95.620656-17
ANDRESSA PAULA PEREIRA
95.763535-00
ANGELA MARIA TERASSINI
95.134984-43
ANGELO ZOBIOLE
95.496134-60
ANIZIO RODRIGUES
95.177016-77
ANNA MENDONÇA BAZANA
95.721517-32
ANTONIA FREIRE PEREIRA
95.132410-86
ANTONIO ADEMIR RAZABONI
95.413631-03
ANTONIO ANANIAS SOUZA COSTA
95.708692-61
ANTONIO CARLOS ANTONELI
95.563665-16
ANTONIO CORRER
95.638977-13
ANTONIO DOS SANTOS
95.454204-11
ANTONIO FREITAS DA SILVA
95.253852-70
ANTONIO NEWTON GUIMARÃES
95.262571-35
ANTONIO PIVETTA
95.141979-60
ANTONIO SERENO COLOGNESE
95.495088-36
ANTONIO SGORLON
95.471451-91
ANTONIO TRENTO
95.414917-05
ANTONIO ZIOBER
95.738377-78
APARECIDA DE LOURDES FARIA
95.666744-56
APARECIDA DO CARMO PAYO
95.611229-00
APARECIDO ANDRE DA SILVA
95.091418-16
APARECIDO ANTONIO MARCOMINI
95.186276-24
APARECIDO DO CARMO
95.477128-86
APARECIDO SOARES
95.413506-30
ARISTIDES TERASSINI
95.540823-32
ARLINDO ALVES DE OLIVEIRA
95.180507-69
ARMANDO AUGUSTO MARIA
95.628416-33
ARMANDO LAZZARIM
95.402034-71
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
95.547436-81
ATHAIDE DE SOUZA
95.282341-83
AUGUSTO RODRIGUES
95.105107-10
BARTHOLOMEU FERREIRA
95.476749-33
BENEDITO BARLATTI
95.488408-29
BERNARDO NAVARRO GRANADOS
95.656715-77
CARLOS ALBERTO CAMPOS FERREIRA
95.622091-20
CARLOS ALESSANDRO GONCALVES
95.665237-50
CARLOS ALVES DE ALMEIDA
95.168469-49
CARLOS BAZANA
95.642981-12
CARLOS ERNESTO HASSE
95.459217-04
CARLOS GONZALES
95.729761-70
CARLOS HENRIQUE DA SILVA
95.661235-73
CARLOS PEREIRA JUNIOR
95.670860-51
CARLOS ROBERTO LIMAO DA COSTA
95.678779-38
CASA DE RECUPERAÇÃO PROJETO RESTAURAÇÃO
95.494692-45
CATIA DANIELA DE B ZACARIAS
95.710440-10
CELIO B MARTINS FILHO
95.710672-23
CELIO B MARTINS FILHO
95.649535-01
CELMA MARA FERNANDES
95.731346-96
CELSO DONIZETE DOS SANTOS
95.705826-47
CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO
95.697775-40
CESAR FERNANDO T DE SOUZA
95.697778-92
CESAR FERNANDO T DE SOUZA
95.384448-60
CICERO ANJOS PEREIRA DA SILVA
95.697833-53
CICERO PEREIRA DA SILVA
95.646312-29
CLAUDEMIR DE VICENTE
95.502810-47
CLAUDETE GOMES SGORLON
95.604680-72
CLAUDIO PEDRO ALVES
95.766528-41
CLAYTON SANCHES
95.646463-31
CLEIDE APARECIDA MARIA
95.361987-30
CLEIDE BARBOSA AGIO
95.662889-04
CLEMENTE FERNANDES RIBAS
95.758414-46
CLOVIS DO CARMO
95.379272-99
CRICIA CRISTIANE DE SOUZA SETE
95.519694-50
CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
95.724714-86
DAIANE GOBETTI CAVALIERI
95.686905-64
DAMIANO NOVAK
95.672400-77
DANIEL PANIZZA DA SILVA
95.626262-36
DANIELA BATISTA RAVAZZI
95.658387-06
DARCI ALVES PEREIRA
95.224860-08
DARCY LEVORATO
95.540092-52
DEBORA CRISTINA FURLAN
95.640238-73
DELCIO JOSE DE OLIVEIRA
95.497746-33
DEVANIR PEREIRA DA SILVA
95.677841-74
DIEGO MARQUES DUENHA
95.677856-50
DIEGO MARQUES DUENHA
95.736905-72
DILEUSA MARIA FRANCISCO
95.672396-56
DILMA APARECIDA GOMES
95.201815-95
DINO VEDOVOTTO
95.633621-00
DIRCE DE FATIMA GOMES
95.521370-08
DIRCEU SGORLON
95.168102-43
DJALMA TEIXEIRA
95.479672-80
DJALMA TEIXEIRA
95.508735-64
DOMINGO LINO BRANDÃO
95.681370-08
DOUGLAS PIMENTEL DA SILVA SIQ
95.650408-28
DUCELINA GONÇALVES ALVES
95.770620-70
DURVAL ZANFERRARI FILHO
95.168227-64
EDEMILSON APARECIDO CORRADINI
95.692773-00
EDEMILSON CEZAR DO PRADO
95.646376-93
EDERSON APARECIDO GIMENES DA ROCHA
95.702275-88
EDILSON NUNES DA SILVA
95.653401-12
EDIMAR MARIA DE SOUZA
95.697989-70
EDIS APARECIDO TAVARES
95.697993-57
EDIS APARECIDO TAVARES
95.274609-02
EDITE RODRIGUES DOS ANJOS
95.737564-25
EDIVALDO APARECIDO TERASSINI
95.042372-20
EDNA ALEXANDRINO DE BRITO HARADA
95.671259-95
EDNA APARECIDA DE BARROS
95.147396-06
EDNILSON CORREA
95.581872-52
EDNILSON CORREA
95.701337-61
EDSON ADALBERTO BORIN
95.175789-64
EDSON DE FREITAS
95.450186-80
EDSON MARCOS GOMES
95.509265-10
EDSON ROBERTO FERRARIN
95.436769-07
EDUARDO DO CARMO
95.221239-75
EDUARDO FREITAS DA SILVA
95.611014-90
EDUARDO FREITAS DA SILVA
95.500616-08
EDUARDO LOURENÇO MARIA
95.455102-40
EDUARDO SELL SCHULZ
95.580659-04
EDVALDO MUNHOZ MORANDO
95.473711-08
ELCI PEREIRA SANTOS
95.477852-55
ELIO COSSI
95.649163-04
ELIO POSSANE RUGO
95.685752-00
ELIZABETE DA CONCEIÇÃO CARDOSO
95.285399-60
ELLEN CRISTINA SOARES CERANTO
95.481086-05
ELVIS NEIVA
95.739690-97
ELZA FAUSTINA MILANI
95.373585-70
ELZA GONÇALVES MACEDO
95.658390-01
EMERSON SEIFERT FONSECA
95.587491-96
ERICA CHIULO ESTEFANI
95.036644-34
ERNESTO BELLEZE
95.310318-46
EUCLIDES BRAMBILA
95.754798-28
EURICO APARECIDO M TOZZO
95.673926-83
EVANDO CARLOS TREVISAN
95.547156-37
EVANDRO ZULIANELLI
95.382337-38
FABIO EDUARDO CARREIRA
95.569928-91
FABIO LUCIO DE ARAUJO
95.708336-66
FABIO RONQUI DE SOUZA
95.452878-27
FABIO SOARES DAMASCENO
95.738272-09
FABRICIO SHIMIZU RAMALHO
95.559345-61
FATIMA PREMOLI OLIVA SEBATINI
95.464478-28
FERNANDO FAVARETTO CASAROLI
95.708972-06
FERNANDO MARTIM DE ARAUJO
95.603055-21
FERNAO DIAS DA SILVA
95.660274-26
FLAVIO AVELANEDA DE ARAUJO
95.688139-09
FLAVIO SERGIO CORUTI
95.545498-77
FLORISVALDO DE SA LEDO
95.725491-83
FRANCELINO BEZERRA DA SILVA
95.672662-03
FRANCIELLE BITENCOURT
95.721745-11
FRANCIELLE KIILL FERREI SARDI
95.502537-79
FRANCISCO ALARCON NETO
95.549607-80
FRANCISCO ALVES DE ARAUJO
95.673630-71
FRANCISCO BARBOSA
95.718785-40
FRANCISCO LUIZ SUMEIRA
95.640040-62
FRANCISCO PAULO
95.165650-01
FUMIKO NAKATA FUJIHARO
95.725490-00
FUMIYO SAKABE
95.447835-10
GABRIEL TEIXEIRA MARTINS
95.653569-73
GENIVALDO MARCHINI
95.436654-50
GENTIL BIACA
95.671749-37
GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA
95.043533-00
GERALDO FRANZINI BORNIA
95.430981-99
GERALDO REMOR PIKLER
95.197656-30
GESSE DOMENE
95.688177-34
GIL CLAIDE PIRES ALVES
95.540429-77
GILBERTO DE PAULA VIEIRA
95.540442-44
GILBERTO DE PAULA VIEIRA
95.768707-50
GILMAR LOURENÇO DE OLIVEIRA
95.676910-87
GILSON THIMOTEO LEITAO
95.137313-34
GUILHERME AGOSTINETI
95.674290-05
GUILHERME COIMBRA PRATA
95.555757-31
HAILTON MOTA
95.583950-17
HELIO BEATRIZ THIAGO
95.394310-70
HELIO DE PAULA FARIA
95.460070-03
HENRIQUE MAURI
95.546878-38
HENRIQUE SOARES GUERRA JUNIOR
95.623232-50
HERCULES ANGELO MORENO
95.601527-84
HILDA TEIXEIRA DE SOUZA BARATA
95.541450-08
HOMERO SILVIO STRINGUE DA SILVA
95.567657-20
ILIDIO COELHO SOBRINHO
95.711019-36
ILSON SOARES DE LIMA
95.598879-59
INEZ HONORIO DA SILVA
95.724685-07
IRACEMA ALVEZ SALOME
95.651755-96
IRENE LIMA DE CUFFA
95.582095-90
IRENE MARIA SALES NERIS
95.277421-26
ISMAEL LUZIANO RAMIRES
95.521495-10
ISRAEL DOS SANTOS DOSSI
95.599488-42
IURI AUGUSTUS ALVAREZ AUTH
95.661054-00
IURI AUGUSTUS ALVAREZ AUTH
95.431956-31
IVANEIS CELERINO DA SILVA
95.692792-72
IVO VILELA
95.497970-99
IVONE FERREIRA DIAS TEIXEIRA
95.510161-85
JACIRO RODRIGUES CARDOSO
95.448784-90
JAIME DE SOUZA BRUNO
95.624714-45
JAIME OKAMOTO
95.649581-47
JAIR VIEIRA
95.641624-82
JALDECIR FERRAZI
95.674238-21
JAMIL ABELHA
95.623018-76
JANAINA MOITINHO DE OLIVEIRA
95.745719-33
JANE LUIZA DA SILVA
95.642726-60
JESSE MARIA
95.464734-03
JESUINO PEREIRA DA SILVA
95.541931-69
JOAO APARECIDA GOMES
95.264539-02
JOAO APARECIDO SOARES
95.502416-81
JOAO BAPTISTA DE LIMA
95.700339-70
JOAO BARRETO WITWYTZKYJ
95.658548-17
JOAO BATISTA GALHARINI
95.553776-97
JOAO BATISTA PEREIRA
95.563254-02
JOAO CARLOS POZZOBON
95.460697-00
JOAO FERREIRA DOS SANTOS
95.533994-05
JOAO GAZOLA FILHO
95.756543-36
JOAO JOSE DA SILVA
95.427083-17
JOAO LOMEU DO NASCIMENTO
95.484315-70
JOAO LUIZ LODI
95.748699-16
JOAO MARTINEZ
95.749487-00
JOAO MARTINEZ
95.473963-56
JOAO MONTEIRO
95.362732-95
JOAO SALA
95.049080-27
JOAO TORREZAN
95.674225-07
JOAQUIM BENTO LIMA
95.214206-23
JOAQUIM LUIZ DE CARVALHO
95.402142-44
JOAQUIM SEVILHA DE ARO
95.739484-13
JOBEL SILVERIO DA SILVA
95.771138-39
JOEL PAIAO MALHEIRO
95.767192-61
JOEL PALMA BICAIO

95.693899-65
95.657148-02
95.751201-10
95.450270-86
95.643200-61
95.704591-01
95.033177-18
95.266495-64
95.724704-04
95.679241-03
95.352642-50
95.659673-44
95.654544-79
95.763685-31
95.635404-83
95.549061-49
95.320806-70
95.484171-52
95.771601-60
95.429553-22
95.703640-62
95.735745-80
95.496786-77
95.599063-33
95.591698-00
95.395597-00
95.156636-54
95.277262-79
95.320396-03
95.625941-05
95.545459-60
95.232550-77
95.363822-30
95.144415-42
95.144443-04
95.696205-60
95.667240-62
95.621745-80
95.669470-10
95.508107-24
95.178578-47
95.725495-07
95.693939-97
95.708103-72
95.677397-05
95.768714-89
95.558996-34
95.559001-52
95.657731-40
95.702649-47
95.653455-05
95.723328-77
95.694348-55
95.446845-39
95.682766-36
95.697916-15
95.300132-24
95.647715-86
95.416405-57
95.559604-81
95.567885-00
95.559529-77
95.695997-73
95.670998-97
95.366049-09
95.500903-73
95.760542-78
95.640938-12
95.653594-84
95.539701-02
95.117942-66
95.614171-02
95.677100-57
95.439940-03
95.028316-55
95.427259-12
95.755792-96
95.771088-35
95.773159-70
95.578858-35
95.479666-32
95.548513-01
95.168527-52
95.433230-60
95.556410-33
95.581462-20
95.129842-55
95.627209-25
95.065037-09
95.385026-58
95.457326-50
95.670187-22
95.646320-39
95.047508-06
95.500932-08
95.285274-40
95.641274-90
95.645917-66
95.352824-01
95.255738-66
95.452283-08
95.654634-60
95.610364-94
95.586352-63
95.600172-24
95.650580-18
95.649314-51
95.756889-07
95.756891-21
95.731079-66
95.760858-23
95.700655-88
95.324710-09
95.618950-04
95.571358-36
95.663641-80
95.285676-62
95.670448-04
95.650782-05
95.596281-80
95.662944-67
95.734022-91
95.495387-43
95.504244-17
95.672102-40
95.315937-63
95.156033-25
95.479551-93
95.376666-30
95.649126-60
95.548680-34
95.268734-48
95.232497-78
95.508970-72
95.698283-90
95.413881-06
95.553912-58
95.638103-75
95.536857-69
95.582164-57
95.189735-30
95.611581-74
95.317301-83
95.633732-18
95.752615-20
95.753160-15
95.455526-79
95.473521-46
95.667988-56
95.362037-50
95.489943-89
95.394106-68
95.172845-45
95.282222-58
95.366256-63
95.535730-22
95.753302-71
95.640524-66
95.617462-70
95.373281-58
95.538433-48
95.559747-84
95.706127-32
95.762236-49
95.314450-63
95.295833-00
95.505452-06
95.568306-46
95.731734-03
95.625911-81
95.744361-30
95.417307-00
95.591109-11
95.623264-37
95.512746-30
95.175664-43
95.317398-06
95.380738-62
95.568902-07
95.182930-76
95.294470-32
95.455984-07
95.484556-74
95.555151-60
95.772042-06
95.462212-69
95.606540-20
95.739048-07
95.162060-28
95.658652-66
95.683050-83
95.652811-91
95.099426-65
95.022116-06
95.660275-07
95.538381-82
95.643164-63
95.539422-49
95.735289-88
95.119392-56
95.673121-67
95.601520-08
95.570671-48
95.465528-85
95.402146-78
95.522990-83
95.529529-33
95.640516-56
95.621926-43
95.745636-71
95.748553-70
95.580717-00
95.677929-40
95.553688-68
95.760771-38
95.672969-60
95.658251-24
95.496491-46
95.744367-26
95.745401-16
95.764383-35
95.577498-18
95.765226-38
95.382468-05
95.462272-08
95.747492-60
95.287608-29
95.498961-51
95.697487-95
95.484411-00
95.702692-30
95.109288-62
95.466192-03
95.732879-21
95.612429-81
95.657857-42
95.758300-88
95.513890-20
95.357501-97
95.348228-28
95.756680-43
95.672668-90
95.672663-86
95.443147-90
95.692932-67
95.384161-40
95.560040-10
95.500583-05
95.760051-45
95.604552-56
95.676980-90
95.625900-29
95.021978-59
95.744365-64
95.601985-04
95.764831-28
95.425842-43

JONAS EVANGELISTA RIBEIRO
JORGE ALVES DIAS
JORGE BERNARDINELI
JORGE CERANTO
JORGE HIROSHI TANAKA
JORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA
JOSE ADELINO BARIZON
JOSE AMANCIO SOBRINHO
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
JOSE APARECIDO DA SILVA
JOSE ARANHA PRIMO
JOSE ARTUR DOS SANTOS
JOSE BARBOSA DE ARAUJO
JOSE BERTOLO
JOSE BRUNO MARTINS LEAO
JOSE CARLOS SALESSE
JOSE CASSIMIRO PIO
JOSE CLARECINDO POLIZELI
JOSE DA CRUZ
JOSE DE CASTRO MARQUES
JOSE DE LAZARI FILHO
JOSE DIMAS FERREIRA
JOSE DOS SANTOS COSTA
JOSE EMIDIO DOS SANTOS
JOSE FERREIRA
JOSE FERREIRA DA SILVA
JOSE GALHARINO
JOSE GERALDI
JOSE GERALDO FELIPPETO
JOSE INALDO
JOSE IVAN
JOSE LUIZ BONILHA CANONICO
JOSE MARCIO TOZZI
JOSE MORAES DA ROCHA
JOSE MORAES DA ROCHA
JOSE NESPOLI
JOSE NILSON DO CARMO
JOSE PEREIRA DOS SANTOS
JOSE RENATO DE ARAUJO
JOSE SEBASTIAO JULIANI
JOZINA TEIXEIRA
JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE
JUNIO CAVASSANI HAUBT
JUNIO CEZAR CORDEIRO BONIOTTI
JUNIOR MARQUES DA SILVA
JUVENAL BATISTA
KLEBER FORESTIERO ZUCOLOTO
KLEBER FORESTIERO ZUCOLOTO
LARISSA SGOBI DESTRO
LAURO ANTUNES DE OLIVEIRA
LEANDRO BAZANA
LEANDRO BAZANA
LEANDRO HENRIQUE TERRASSINI
LEILA MARIA CONTIERO
LEONARDO VINICIUS NALIN
LEONILDO BRUNO
LOURDES FRANCISCO ALVES
LUCIANA CRISTINA POZZOBOM
LUCIANO MARQUES CRESPO
LUCY MARIA SERONATTO SAVIOLI
LUIZ ANTONIO CASAROLI
LUIZ ANTONIO VITAL
LUIZ CARLOS CARNEIRO
LUIZ CARLOS FERNANDES DOMINGUES
LUIZ CARLOS VALEIRO
LUIZ FERNANDO MONTEIRO
LUIZ PESTANA
LUIZA CASSAVARA PEREIRA
LUIZIANA CRISTINA ROSA SONCINI
LUIZA ALVES SIQUEIRA
MANUEL DE FREITAS DA SILVA
MARCELO ANTONIO MACIEL
MARCIA CRISTINA FENATO MATSUMOTO
MARCIA HELENA LAINO PASQUINI
MARCIA REGINA SALA
MARCIO JANDER GABRIEL
MARCIO MARGATTO NUNES
MARCIO MUNEMORI WATANABE
MARCIO ORTEGA BRAZIL
MARCIO TADEU FARIA BRASILEIRO
MARCOS FABIAN HOLZMANN
MARGARETI BORDIN
MARIA ALICE HENRIQUE DIAS DA SILVA
MARIA ALICE PASSOS
MARIA ALICE SISTE LOPES
MARIA APARECIDA CASSAVARA
MARIA APARECIDA CLARA DOENHA
MARIA APARECIDA DO CARMO
MARIA BARBARINA CHIAROTTI
MARIA BARBARINA CHIAROTTI
MARIA BEBIANA FERREIRA
MARIA CRISTINA CORREA DE SOUZA
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS
MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO
MARIA ELISA HIPOLITO GASPARELLO
MARIA GORETE DOS SANTOS
MARIA IMACULADA CASAROLI COSTA
MARIA INES JORGE PEREIRA
MARIA JOSE DONEDA DO PINHAL
MARIA NATALICIA DA SILVA GALVES
MARIA REGINA CELI DE OLIVEIRA
MARIA RODRIGUES BERTO
MARIA RODRIGUES RAMOS CATUZO
MARIA ROSA DOS SANTOS
MARIA SANTANA DA SILVA
MARIANA SOUZA DIAS
MARIO AUGUSTO DRAGO DE LUCENA
MARIO MENEGUETTI
MARIO MENEGUETTI
MARIZA SABEC
MARIZA SABEC
MARTINHO SANCHES DOS SANTOS
MASSAYUKI FUJIWARA
MATILDE FERRO
MAURICIO BORGES
MAURO ADEMIR BAZANA
MAURO CARLOS BONACIN
MAURO DAS NEVES ALVES
MAURO LUIZ BARBOSA
MAURO MIRANDA
MAURO SERGIO DELMONACO
MELISSA PRIMAO
MICHEL SILVERIO DA SILVA
MILTON ALVES DE OLIVEIRA
MOACIR CARDOSO PINHEIRO
MORIVAL LOLI
MYLTON CASAROLI
NAIR MARTINS TEIXEIRA
NAIZA ALESSANDRA DORNELES
NATALINO SCARANTE
NEIDE APARECIDA SILVA ALVES
NEIDA APARECIDA VIEIRA
NELSON BONILHA CANONICO
NELSON OZEIKA
NELSON PEREIRA DA SILVA
NERILDO FELIX DA SILVA
NILSON BERTOLIN
NILSON MANDUCA
NILSON RICARDO
OCTAVIO ANTONIASSI JUNIOR
ODETE INACIO BUENO
ODILON PAULUK
ORLANDO APARECIDO DE OLIVEIRA
ORLANDO JUSTINIANO DE SOUZA
ORLANDO ZAGO
ORLANDO ZAGO
ORLEY SALUSTIANO SANTOS
OSMAR DA ROCHA NEVES
OSVALDO JOSE DOS SANTOS
OSVALDO MAMPRIM DA SILVA
OSWALDO SHOITI NAGABE
OTACILIO ANTONIO
OTAVIO PERIN
OZIAS MARINI
PAULO APARECIDO DE FIGUEIREDO
PAULO CEZAR PORRETTI
PAULO DO CARMO SGRINHOLI
PAULO GIROTTO
PAULO HIDEMI IQUEUTI
PAULO PAYO MATEOS
PAULO SERGIO DOS SANTOS
PEDRO BONZANINI
PEDRO FRANCISCO DA CUNHA
PEDRO FRANCISCO DA CUNHA
PEDRO PASSALHA
PEDRO PEREIRA
QUESIA DE SOUZA DE ALMEIDA
RAFAEL MANNARELLI NETO
RAFAEL USSUNA MORENO
RAIMUNDA FERREIRA GALVÃO DO NASCIMENTO
RAIMUNDO ALVES DA SILVA FILHO
REGIANE VILALVA
REGINALDO ALVES MEDEIROS
REGIO MARCIO TOESCA GIMENES
RENALDO OLIVEIRA GOMES
RENATA SCOMMEGNA
RENATO PELISSARI
RENATO ROSENDO DOS SANTOS
ROBERTO OGAWA
ROBERTO LUIZ COLOGNESE
ROBERTO PELISSARI
ROBERTO ZANATTO
RODOLFO BUDACH
RODRIGO DE OLIVEIRA MENEZES
RODRIGO FREITAS RASCADO
RODRIGO LUZ MARTINS
RODRIGO MAZUCO COLAUTE
RODRIGO SILVA DE BARROS
ROGERIO GUANDALIN
ROMILDA CASSAVARA NASCIMENTO
RONALDO CARLOS TAMIOSO
RONALDO MANOEL AMERICO
ROSE MARI COLOGNESE
RUBENS CARLOS COLOGNESE
RUBENS GENGUINI
RUBENS NAVARRO
SALIANO CAETANO DE SOUZA
SALVADOR PONCIANO DA SILVA
SANDRA APARECIDA FERNANDES
SEBASTIAO BENEDITO FIGUEIREDO
SEBASTIAO ROCHA
SELMA BATISTA MARTINS
SELMA MARCON BICAIO
SENTARO MIYASAKI
SERGIO PEREIRA DE MARINS
SHOJI NISHINO
SIDNEI ROBERTO MORANDO
SIDNEY SARTORI
SILVIO ALEXANDRE BRUNO
SILVIO GIL DE LUNA
SIMONE DE FATIMA R SPONTON
SOLANGE GONZALES PEREIRA
SONIA APARECIDA BERCI BRITO
SONIA REGINA VOLPINI
STEPHAN SBIZERA SAAB
SUELI SANTANA
SUSANA MINCHIGUERRE PEREIRA
THIAGO BRUNO LIMA PRANDO
TOSHINORI MATSUMOTO
VALDECIR BARIZON
VALDECIR MODESTO
VALDECIR MOREIRA DE CARVALHO
VALDEMAR GALDINO
VALDEMAR TETSUO KOBAYASHI
VALDENIR FALASQUI
VALDETE BAZILIO DOS SANTOS
VALDEVINO PEREIRA DOS SANTOS
VALDINEY CUSTODIO PEREIRA
VALDINEY CUSTODIO PEREIRA
VALDIVINO APARECIDO DE SOUZA
VALERIA MADALENA GABARRAO DE PAIVA
VALTAIR PEREIRA DOS SANTOS
VALTER LUIS DIAS CATARINO
VANDERLEI LUCAS DA SILVA
VANDERLEY FIORI BARIZON
VANESSA APARECIDA DA SILVA
VANIA CRISTINA SOARES
VANILDA DANTAS DE OLIVEIRA GROSSI
VERA MARCIA PARO DE OLIVEIRA
VICENTE LUCIANO NOGUEIRA
VICTOR HUGO ROJAS
VICTOR PEREIRA BITENCOURT
VINICIUS PEREIRA BITENCOURT
VITOR PEREIRA LOPES
VITORIO NUNES
WALDOMIRO ULIANA
WALTER ANTONIO DE LIMA
WALTER RODRIGUES DE MELLO
WELLINGTON FERNANDO P DE LIMA
WILLIAN FAGNER PEREIRA
WILLIAN FAGNER PEREIRA
WILSON VOLPINI
WILSON YWAO TAKEDA
YUQUI MATSUMOTO
ZENAIDE RIBEIRO DA SILVA LIMA
ZENILDA NUNES PEREIRA
ZILDA APARECIDA DE SOUZA
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Estado do Paraná
Exercício: 2019

Estado do Paraná
Exercício: 2019

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 119 / 2019

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 132 / 2019

No dia 14 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1698 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
RENATO DA SILVA BARBOSA, inscrito(a) no CPF Nº. 004.790.069-54, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu
sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0015 Lote 0000, JARDIM REAL, RUA MARIA JOSE GUEDES DE SOUZA, nº. S/Nº, nesta
cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 3958940.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1766 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF Nº. 490.689.039-34, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu
sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0021 Lote 0002, PARQUE TARUMA, RUA AYRTON SENNA, nº. 6926, nesta cidade, cadastrado
como contribuinte Imobiliário n°. 1253500.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Fiscal

Fiscal

KARINE JULIANE GIROTO DOS SANTOS
Fiscal
CPF: 058.994.639-02

KARINE JULIANE GIROTO DOS SANTOS
Fiscal
CPF: 058.994.639-02
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Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 119 / 2019 CADASTRO: 1-3958940

ZONA: 0000

QUADRA: 0015

LOTE: 0000

AUTO DE INFRAÇÃO: 132 / 2019 CADASTRO: 1-1253500

ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA, Nº 6926
BAIRRO: PARQUE TARUMA

CONTRIBUINTE:

CONTRIBUINTE:

RENATO DA SILVA BARBOSA - CPF/CNPJ: 004.790.069-54

CONTRIBUINTE:

ZONA: 0000

QUADRA: 0021

LOTE: 0002

CEP: 87.508-215
COMPLEMENTO:

LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 490.689.039-34

ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA, Nº 6926, CEP: 87508215 - PARQUE TARUMA - UMUARAMA-PR

ENDEREÇO: RUA BELO HORIZONTE, Nº 1604, CEP: 87505070 - JARDIM GLOBAL - UMUARAMA-PR
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF/CNPJ: 038.934.339-02

ENDEREÇO: RUA OURINHOS, Nº 5010, CEP: 87505150 - PARQUE PRESIDENTE - UMUARAMA-PR
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AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 133 / 2019

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 129 / 2019
No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1762 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
SEBASTIAO JOSE DE SOUZA, inscrito(a) no CPF Nº. 280.371.209-10, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu
sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0058 Lote 0E19, ZONA 05, AV DR GASTAO DE MESQUITA FILHO, nº. S/Nº, nesta cidade,
cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 3878638.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1768 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
ANGELO PREVILATO, inscrito(a) no CPF Nº. 143.828.659-72, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a)
do imóvel, sito Quadra 0009 Lote 0009, PARQUE SAN REMO I, RUA 31 DE MARCO, nº. 2214, nesta cidade, cadastrado como
contribuinte Imobiliário n°. 1195200.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Fiscal

KARINE JULIANE GIROTO DOS SANTOS
Fiscal
CPF: 058.994.639-02
Fiscal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 133 / 2019 CADASTRO: 1-1195200

ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO NORTE, Nº 4075
BAIRRO: ZONA 6

AUTO DE INFRAÇÃO: 129 / 2019 CADASTRO: 1-3878638

ZONA: 0000

QUADRA: 0058

LOTE: 0E19

ZONA: 0000

QUADRA: 0009

LOTE: 0009

CEP: 87.504-000

COMPLEMENTO:

CONTRIBUINTE:

ANGELO PREVILATO - CPF/CNPJ: 143.828.659-72

ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO NORTE, Nº 4075, CEP: 87504000 - ZONA 6 - UMUARAMA-PR

CONTRIBUINTE:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF/CNPJ: 280.371.209-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ENDEREÇO: RUA ANHUMAI, Nº 3782, CEP: 87503050 - JD INDEPENDENCIA - UMUARAMA-PR
CONTRIBUINTE:

Estado do Paraná
Exercício: 2019

MARINES ARANHA FERNANDES DE SOUZA - CPF/CNPJ: 601.924.619-15

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas

ENDEREÇO: RUA OURO VERDE, Nº 3255, CEP: 87500000 - ZONA 6 - UMUARAMA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 134 / 2019

Estado do Paraná
Exercício: 2019

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 130 / 2019
No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1764 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
CLEBER KIILL FERREIRA, inscrito(a) no CPF Nº. 029.650.779-28, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu
sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0004 Lote 0000, JARDIM SAN LOURENÇO, RUA CALIFORNIA, nº. S/Nº, nesta cidade,
cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 3920200.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1769 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
WANDERSON PEIXOTO, inscrito(a) no CPF Nº. 883.974.599-87, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a)
do imóvel, sito Quadra 0006 Lote 0008, JARDIM CANADA II, RUA COLINA VERDE, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como
contribuinte Imobiliário n°. 2673400.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Fiscal
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Fiscal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 130 / 2019 CADASTRO: 1-3920200

ZONA: 0000

QUADRA: 0004

LOTE: 0000

AUTO DE INFRAÇÃO: 134 / 2019 CADASTRO: 1-2673400

CONTRIBUINTE:

ZONA: 0000

QUADRA: 0006

LOTE: 0008

WANDERSON PEIXOTO - CPF/CNPJ: 883.974.599-87

ENDEREÇO: AV PRES CASTELO BRANCO, Nº 4713, CEP: 87501170 - ZONA 1 - UMUARAMA-PR APTO 01

CONTRIBUINTE:

CLEBER KIILL FERREIRA - CPF/CNPJ: 029.650.779-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ENDEREÇO: RUA TRAVESSA MACEIO, Nº 3415, CEP: 87500000 - ZONA 06 - UMUARAMA-PR

Estado do Paraná
Exercício: 2019

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 131 / 2019
No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1765 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
CLAUDIA MARA VIEIRA, inscrito(a) no CPF Nº. 022.532.669-81, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu
sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0005 Lote 008B, PARQUE RESIDENCIAL TOKIO, RUA ROBERTO TATSUO UMEMURA,
nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4652020.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 135 / 2019
No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1770 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
APARECIDA SINKOS FERRARI, inscrito(a) no CPF Nº. 005.003.949-03, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu
sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0018 Lote 0006, JARDIM PRIMAVERA, RUA SANTA HELENA, nº. S/Nº, nesta cidade,
cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 1008300.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Fiscal
Fiscal

KARINE JULIANE GIROTO DOS SANTOS
Fiscal
CPF: 058.994.639-02

KARINE JULIANE GIROTO DOS SANTOS
Fiscal
CPF: 058.994.639-02

prefeitura MUNICIPAL DE umuarama

RESUMO DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços nº. 020/2019
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa para manutenção, instalação e reinstalação, cargas de gás e consertos (com fornecimento de peças: troca do motor do ventilador, troca de
capacitador, troca de placas) para os aparelhos de ar condicionado do Fundo Municipal de Saúde, conforme descrição no Anexo I do presente contrato.
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Vigência: 11/02/2019 a 11/02/2020.		
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 166/2018 - PMU, homologado pela Portaria n° 217/2019, em 06 de fevereiro de 2019,
publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 09 de fevereiro de 2019, edição nº. 11.481, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como
demais alterações posteriores.
Umuarama, 15 de fevereiro de 2019.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 131 / 2019 CADASTRO: 1-4652020

ZONA: 0000

QUADRA: 0005

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

LOTE: 008B

AUTO DE INFRAÇÃO: 135 / 2019 CADASTRO: 1-1008300

CONTRIBUINTE:

ZONA: 0000

QUADRA: 0018

U F C LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 14.315.648/0001-61

ENDEREÇO: AV BRASIL, Nº 4337, CEP: 87501000 - ZONA 1 - UMUARAMA-PR SALA 2
CONTRIBUINTE:

CLAUDIA MARA VIEIRA - CPF/CNPJ: 022.532.669-81

ENDEREÇO: RUA BARARUBA, Nº 3389, CEP: 87503040 - JARDIM TROPICAL - UMUARAMA-PR

CONTRIBUINTE:

APARECIDA SINKOS FERRARI - CPF/CNPJ: 005.003.949-03

ENDEREÇO: RUA SANTA HELENA, Nº 0, CEP: 87500000 - JARDIM PRIMAVERA - UMUARAMA-PR

LOTE: 0006
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UMUARAMA, sábado, 16 de fevereiro DE 2019

Umuarama Ilustrado

Publicações legais

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas
Portaria Nº 47/2019 de 15/02/2019

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 136 / 2019

SÚMULA: Concede férias fracionadas de 20 dias a servidora abaixo relacionada,
nos termos do art.111,§§ 1º e 3º da Lei nº 455/92 com a redação dada pela Lei
nº246/2015.e dá outras providências.

No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1771 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
LUIZ ANTONIO MEGDA, inscrito(a) no CPF Nº. 281.165.779-72, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a)
do imóvel, sito Quadra 0002 Lote 005B, JARDIM VELEIROS, RUA DOS PAMPAS, nº. 3002, nesta cidade, cadastrado como
contribuinte Imobiliário n°. 3781520.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

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

Resolve:
Art. 1º Conceder férias regulamentar ao servidor e que abaixo discrimina, como segue:

NOME

PERIODO

DATA

ADRIANA SEVERINO DA SILVA

2017/2018

17/02/2019 A 08/03/2019

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

Alto Piquiri, Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Fiscal

Decreto Nº 1104/2019 de 15/02/2019

KARINE JULIANE GIROTO DOS SANTOS
Fiscal
CPF: 058.994.639-02

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2018 PARA OS
CARGOS QUE EXIGEM PROVA PRÁTICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO haver recebido da Comissão Organizadora nomeada, o RESULTADO FINAL dos cargos
que exigem provas práticas do Processo Seletivo Simplificado realizado, por força do Edital nº. 001/2018;
AUTO DE INFRAÇÃO: 136 / 2019 CADASTRO: 1-3781520

CONTRIBUINTE:

ZONA: 0000

QUADRA: 0002

LOTE: 005B

ENDEREÇO: RUA DA SAUDADE, Nº 52, CEP: 87490000 - CENTRO - NOVA OLÍMPIA-PR

Art. 2º O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2018 é de 02 (dois) anos, contado da data de
publicação do presente Decreto de Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, conforme possibilita
item 14.5 do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2018.
Art. 3º A convocação para nomeação dos candidatos classificados será feita através de edital a ser publicado no
Diário Oficial do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
Exercício: 2019

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas

Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Alto Piquiri, Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 137 / 2019
No dia 15 de fevereiro de 2019, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1772 / 2019, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
CLAUDEMIR ROSSI, inscrito(a) no CPF Nº. 389.798.109-20, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do
imóvel, sito Quadra 0007 Lote 0001, JARDIM LAGUNA, RUA THELMO GALVAO MOREIRA, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado
como contribuinte Imobiliário n°. 4013800.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando
na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada
pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 554,64 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos), nos termos
dos artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei
3.351/09.
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma
Lei Complementar 129/04.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela
Lei Municipal n° 2915/06.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

RESOLUÇÃO Nº 013/2019
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISA/AMERIOS 12ª R.S., no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
1. Nomear comissão para coordenar os trabalhos de levantamento, avaliação, reavaliação e baixa de bens
pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA, assim composta:
Presidente:
DANIELY DOS SANTOS ASSUNÇÃO
CPF: 114.143.789-98
Demais componentes:
ALISSON RAFAEL MELCHIOTTI
CPF: 027.801.539-54
ANDRÉIA CRISTINA SILAMÃ
CPF: 004.967.099-92
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
CPF: 049.522.799-44
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
CPF: 617.713.179-49
ROGÉRIO PEDRO DA SILVA
CPF: 009.588.049-66
2. São atribuições da Comissão:
I.Programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao Patrimônio do Consórcio
Intermunicipal de Saúde - CISA;
II.Proceder ao levantamento, cadastramento e identificação dos bens móveis e imóveis, utilizando para isso formulário
próprio e etiquetas de identificação;
III.Promover o controle dos bens integrantes do acervo do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA, através de seu
cadastro central e de relatórios que evidenciem suas alterações;
IV.Realizar levantamentos periódicos ou específicos no tocante ao uso e disponibilidade dos bens integrantes do
cadastro patrimonial;
V.Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais;
VI.Manter registro dos responsáveis por bens patrimoniais;
VII.Orientar os responsáveis sobre o correto desempenho de suas funções com relação ao patrimônio público;
VIII.Verificar a inservibilidade de bens do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA, para fins de baixa do Patrimônio;
IX.Avaliar sucatas pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA;
X.Reavaliar bens móveis e imóveis pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA, para fins contábeis;
XI.Excepcionalmente, efetuar baixa de bens para ajuste de incorreções no cadastro do sistema patrimonial, com
autorização através de Ato do Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA;
XII.Emitir pareceres sobre a doação de bens móveis, permitida exclusivamente para fins de interesse social, após
avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;
XIII.A Divisão de Recursos Humanos do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISA deverá solicitar certidão da Divisão
de Patrimônio de bens sob a responsabilidade de servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, previamente
à sua exoneração.
3. A comissão de levantamento e avaliação poderá, ainda, avaliar os bens móveis que não possua valor declarado ou
registrado, utilizando como parâmetro os preços praticados no mercado e a condição de uso e estado de conservação
do bem.
Parágrafo único. Os bens patrimoniais que possuam valores simbólicos ou irrisórios, ou ainda, valores superiores ao
Raimundo
Moraes
valor de mercado serão reavaliados ou depreciados, conforme o caso, a fim de que
possam Magalhães
espelhar a de
realidade.
Leiloeiro Judicial – Mat. 678.
4. Fica revogado o ato administrativo n° 011/2018
5. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em leiloeiro@outlook.com.br
contrário.
www.RMMleiloes.com.br
Umuarama, 14 de fevereiro de 2019.
LUÍS CARLOS BORGES CARDOSO
41 98415-6982
Presidente
41 3027-5252

Decreta:
Art. 1º Fica HOMOLOGADO, para que surta seus devidos e jurídicos efeitos, o resultado final dos cargos de
Operador de Máquina e Pedreiro, do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital referente ao Processo
Seletivo Simplificado nº. 001/2018, contendo aprovação e classificação dos candidatos, passando a fazer parte
integrante deste Decreto.

LUIZ ANTONIO MEGDA - CPF/CNPJ: 281.165.779-72

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019 - Dispensa
Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa FILIPPE RAFAEL FERRE 07078661974, para
prestação de serviços de reestruturação de salas, com adequações necessárias para o funcionamento da central de
esterilização, na sede do CISA, com Dispensa de licitação.
DESPACHO:
RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 003/2019, anexo. Em
15 de fevereiro de 2019.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Presidente

Decreto Nº 1105/2019 de 15/02/2019
Aprova o Regulamento do Fundo Municipal de Direitos do
Idoso do Município de Alto Piquiri - Paraná e dá outras
providências.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
1ª VARA DO TRABALHO DE UMUARAMA
RTOrd 0000960-23.2013.5.09.0325
AUTOR: Elisangela de Oliveira
RÉU: Sabaralcool S.A. Acucar e Alcool

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE VENDA DIRETA
Raimundo Magalhães de Moraes, Leiloeiro Judicial e Depositário Judicial Particular, Matrícula JUCEPAR
678 com determinação do MM. Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Umuarama, despacho de fls. 2811, venderá na
modalidade de Venda Direta o imóvel abaixo descrito:
Descrição do imóvel: Imóvel Rural- Lote de terras sob n.º 13-N-2, da subdivisão do lote n.º13, da
gleba n.º 3- Jaracatiã, do Núcleo Rio da Areia com área de 12, 10 hectares, ou seja, 5,00 alqueires paulista, situado
no Município de Perobal - PR, com os limites e confrontações constantes da matrícula 3419 do CRI do 2º Ofício de
Umuarama/PR; com as seguintes benfeitorias: - Um barracão para Oficina Automotiva com área aproximada de
1035,14 m2; OBS: este imóvel encontra-se parcialmente desmontado, sem a totalidade da cobertura, restando
somente a parte central de alvenaria e todo o piso com fundações, demais paredes e pilares foram retirados; - Um
barracão para depósito de adubos com área de 977,25 m2; OBS: parte frontal aberta com portões, necessitando de
poucos reparos na cobertura; - Um barracão para caldeiraria com área de 150,48 m2; OBS: construção desmontada
restando somente fundações e o piso; - Caixa separadora de óleo e Lavador de peças 104,44 m2; Obs: construção
parcialmente desmontada, restando somente três paredes laterais está sem a totalidade da cobertura. - Cercas da
subestação com área de 84,00 m2. OBS: necessitando de reparos. Avalição R$615.000,00.
Ìtem 2: “ Tendo em vista o resultado negativo das hastas públicas, AUTORIZO o leiloeiro a efetuar a
venda direta (art. 888, § 3º da CLT) pelo prazo de 60 (sessenta dias) CORRIDOS, pela melhor oferta, não inferior a
60% do valor da avaliação para pagamento à vista e 70% do valor da avaliação para pagamento parcelado.
Havendo apenas um interessado, propostas inferiores poderão ser analisadas pelo Juízo. Ficam mantidas as
porcentagens quanto à comissão e despesas do leiloeiro estabelecidas para a realização da hasta pública/leilão.”
Ìtem 3. “Providencie o Sr. Leiloeiro a confecção e publicação do edital e intimações necessárias (artigo
884 do CPC), ressaltando-se que, na hipótese de restar negativa a intimação, o edital a ser publicado suprirá o ato.”
Ìtem 4. ”Deverá o leiloeiro comprovar nos autos a publicação do edital e o custo de publicação.”
Informações completas estão nos autos.
Os lances podem ser ofertados através do site www.rmmleiloes.com.br. Eventual (is) divergência (s) será
(ão) dirimida (s) pelo Juízo do processo na forma da lei. Umuarama, 30 de outubro de 2018.
CELSO MEDEIROS DE MIRANDA JUNIOR
Juiz do Trabalho Substituto

O PREFEITO DE ALTO PIQUIRI, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei n.º
235/2015, publicada em 07 de abril de 2015,

Decreta:

Umuarama, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019.

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal de Direitos do Idoso (FMDI) de Alto Piquiri/PR., cujo Anexo
é parte integrante deste Decreto.
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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Alto Piquiri, Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

Fiscal

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

prefeitura MUNICIPAL DE cafezal do sul

KARINE JULIANE GIROTO DOS SANTOS
Fiscal
CPF: 058.994.639-02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 137 / 2019 CADASTRO: 1-4013800

CONTRIBUINTE:

ZONA: 0000

QUADRA: 0007

LOTE: 0001

CLAUDEMIR ROSSI - CPF/CNPJ: 389.798.109-20

ENDEREÇO: RUA PROJETADA D, Nº 0, CEP: 87500000 - PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE - UMUARAMA-PR
CONTRIBUINTE:

FRANÇOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CPF/CNPJ: 02.484.398/0001-04

ENDEREÇO: RUA RUA GOV. NEY BRAGA, Nº 5056, CEP: - ZONA 1 - UMUARAMA-PR

prefeitura MUNICIPAL DE umuarama

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 033/2019
Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando
as disposições da Lei Municipal nº 4.323 de 22 de novembro de 2018;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Municipio, aprovado pela Lei Municipal
n° 4.323, de 22 de novembro de 2018, no valor de R$ 327.100,00 (trezentos e vinte e sete mil e cem reais), para
atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° decorrem de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais),
conforme indicado no Anexo II.
II - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2018, da Fonte 000 - Recursos Ordinários
(Livres) - Exercício Corrente, no valor de R$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), e da Fonte 509 -RECURSOS
UMUTRANS, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 14 de fevereiro de 2019.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 033 DE 14/02/2019
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO:20. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 20.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L
FUNCIONAL PROGRAMÁTICAATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIALNATUREZA DA DESPESAFONTEVALOR
27.122.0019.1162 S.M.E.L - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente4.4.90.52.00.00EQUIPA
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE000 R$
31.100,00
TOTAL GERAL R$
31.100,00
ÓRGÃO:19. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE: 19.002. - DIRETORIA DE TRANSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICAATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIALNATUREZA DA DESPESAFONTEVALOR
26.782.0017.2080Manutenção, Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura Destinados a Sinalização Viária4.4.90.52
.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE509 R$ 296.000,00
TOTAL GERAL R$ 296.000,00
TOTAL GERAL
327.100,00
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO N° 033 DE 14/02/2019
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
CANCELAMENTO DE DESPESA
ÓRGÃO:19. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE: 19.002. - DIRETORIA DE TRANSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICAATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIALNATUREZA DA DESPESAFONTEVALOR
26.782.0017.2080Manutenção, Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura Destinados a Sinalização
Viária4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES509 R$ 200.000,00
26.125.0017.1157Diretoria de Transito - Aquisição e Reposição de Veículos4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE509 R$
56.000,00
TOTAL GERAL R$ 256.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO
EM 31/12/2018
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERÁVIT
FINANCEIRO
N° Fonte Valor
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
8.769.237,92 2.229.447,89.000
6.539.790,03
Valor utilizado pelo Decreto nº 023/2019.000
2.293.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 028/2019.000
415.000,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 033/2019000
31.100,00
Saldo atual.000
3.800.690,03
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO SUPERÁVIT
FINANCEIRO
N° Fonte Valor
RECURSOS UMUTRANS
652.291,65 361.568,26.509
290.723,39
Valor utilizado pelo Decreto nº 013/2019.509
228.500,00
Valor utilizado pelo Decreto nº 033/2019509
40.000,00
Saldo atual.509
22.223,39 		
							

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 12/2019, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019
CONVOCA CANDIDATA CLASSIFICADA NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 01/2019.
O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a
Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2019, homologado pelo Edital nº 07/2019,
RESOLVE,
I - CONVOCAR a candidata, abaixo identificada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 01/2019, para
comparecer na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul, no período de 19 a 20 de
fevereiro de 2019, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, para assumirem as vagas ofertadas,
conforme segue:
Cargo: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL
CANDIDATO DOC./RG
CLASSIF.
MARIA APARECIDA LOPES FRANÇOLIN
8.583.028-7/PR 17º
II - DETERMINAR que a candidata convocada apresente cópia autenticada em cartório da documentação abaixo, ou
cópia acompanhada dos respectivos originais para conferência, quando couber:
a)
Carteira Profissional e Previdência Social – CTPS;
b)
Cédula de Identidade;
c)
Cadastro de Pessoa Física - CPF;
d)
Carteira Nacional de Habilitação (se houver);
e)
Titulo e Eleitor com o último comprovante de votação;
f)
Comprovante de Conta Corrente ou Conta Salário no Banco Bradesco;
g)
Registro Civil (Nascimento ou Casamento);
h)
Certificado de registro militar;
i)
Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP;
j)
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
k)
Declaração Pessoal de não acumulação de cargos, exceto as previstas pela Constituição Federal;
l)
Comprovação de Regularidade Fiscal com o Estado, mediante a exibição de Certidão Negativa de
Débito, atualizada até mês da assinatura do contrato temporário;
m)
Declaração negativa de antecedentes criminais expedida pela comarca sede do candidato;
n)
Exame médico pericial atestando estar em condições para o trabalho;
o)
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
p)
Comprovante de residência.
III - A candidata deverá ainda, se submeter a exames de aptidão física, de caráter eliminatório, com o objetivo de aferir
se as condições de saúde são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo.
IV - O não comparecimento, no prazo fixado, para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga implicará
na perda da vaga e conseqüente desclassificação.
V - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2019.
MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA
Prefeito Municipal

prefeitura MUNICIPAL DE cidade gaúcha

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO N.º 016 /2019
Dispõe sobre a nomeação de integrantes do CAE –
Conselho de Alimentação Escolar e, dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
observando especialmente o contido na Lei Municipal n.º 2.173/2015,
DECRETA
Art. 1º - Ficam nomeados os integrantes do CAE - Conselho Municipal de Alimentação Escolar , conforme Le i
Municipal nº 2.173/2015 de 16/03/2015, para a gestão 2019/2022.
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
Titular - Alexandrina dos Santos Araújo
- CPF: 054.303.079-20 - RG: 9.603.764-3
Suplente - Carlos Eduardo Virginio de Oliveira - CPF: 074.969.399-19 - RG: 10.264.259-7
DOCENTES E DISCENTES OU TRABALHADORES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO:
Titular - Ilsa Edinalva
- CPF: 942.531.969-34 - RG: 5.510.685-1
Suplente - Ivani Aparecida Rodrigues
- CPF: 037.716.429-14 - RG: 7.663.320-7
Titular - Aparecida de Lurdes Lacerda - CPF: 741.890.509-20 - RG: 5.195.609-5
Suplente - Roseli Ramos dos Santos
- CPF: 038.907.369-65 - RG: 6.530.729-4
PAIS DE ALUNOS:
Titular - Volter Lucas Schwerz
- CPF: 458.019.169-20 - RG: 3.724.527-5
Suplente - Fabio Oliveira da Silva
- CPF: 033.592.289-95 - RG: 7.546.495-9
Titular - Lucineia Ap.dos Santos
- CPF: 039.164.469-67 - RG: 7.663.308-8
Suplente - Terezinha Maria da Silva
- CPF: 016.898.919-04 - RG:7.045.335-5
ENTIDADES CIVIS E ORGANIZADAS:
Titular - Nathalia Rodrigues
- CPF: 087.999.849-03 - RG: 1.047.9693-1
Suplente - Olivír Marcelo Trentini
- CPF: 960.367.709-44 - RG: 3.740.087-4
Titular - Vanda Libera Schwerz
- CPF: 555.768.261-91 - RG: 3.726.472-5
Suplente - Marta Zardo Erkmann
- CPF: 152.388.069-49 - RG: 1.017.330
Art 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições contrárias.
Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de Fevereiro de 2019.
Alexandre Lucena
Prefeito Municipal

prefeitura MUNICIPAL DE douradina

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 041/2.019 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.019
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°.
2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir
despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 03 (Três) diárias no valor de R$ 330,00 (Trezentos e trinta reais), totalizando o valor de R$ 990,00
(novecentos e noventa reais), a servidora municipal Elizabeth Cristina Girotto e Silva, matrícula n° 922, ocupante do
cargo de Diretora do Departamento de Ensino, Lotado no Departamento de Educação, nos seguintes dias, local e
finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
18/02/2019 a
21/02/2019 Saída às 17h00min e chegada ás 17h30min.
Curitiba -Pr Participar do Seminário de Cooperação Pedagógica com os Municípios.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 15 de fevereiro de 2019.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR (SSPMD), no uso
das atribuições que lhe confere os artigos 26, II, e 76, do Estatuto da
Entidade, convoca os Servidores Públicos do Município de Douradina, para
participarem de uma Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 23 de Fevereiro de 2019 as 9h00min, em primeira convocação, ou,
caso não seja obtido o quorum estatutário, às 9h30 min. em segunda
convocação, no Centro de Conveniência da Terceira Idade, situado na
Rua Anchieta nº s/n, Centro, em Douradina-Pr, para discutir e
deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: Reivindicações do ano
2018;Prestação de contas do ano de 2018 e informes.
Douradina-PR, 13 de Fevereiro de 2019.

Antonio Gaspar dos Santos
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 08 de 15 de FEVEREIRO de 2019
Concede licença sem remuneração a servidor.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, legalmente constituída no uso de suas
atribuições legais nos termos da Resolução nº 008/2013, considerando o art. 27º, inciso XVIII cumulado com o art.
29, inciso I da referida Resolução,
RESOLVE:
Artigo 1º – Fica concedida a licença sem remuneração ao servidor efetivo HUGO BORTOLON DUARTE, portador do
RG sob nº 6.225.549-8, ocupante do cargo de advogado, nos termos do art. 156 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, para tratar de interesses particulares pelo prazo de 23 (vinte e três meses) a partir da data da presente
portaria.
Artigo 2º – Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 15 de FEVEREIRO de 2019
APARECIDO DELFINO DOS SANTOS
Presidente

prefeitura MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ESTADO DO PARANÁ

D E C R E T O Nº 047/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1 - Nomear cargo em comissão a contar do dia 13 de fevereiro de 2019, ROBERT DOS SANTOS GOBETTI,
CPF nº 083.461.969-54, para exercer o cargo de Ouvidor Municipal, junto ao Gabinete da Prefeita, percebendo
mensalmente o valor do símbolo CC-14.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 13 de fevereiro de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalD E C R E T O Nº 049/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1 - Nomear cargo em comissão a contar do dia 18 de fevereiro de 2019, VINICIUS ZAMUNER BRUM, CPF
nº 044.245.559-33, para exercer o cargo de Assessor Administrativo I, junto a Secretaria Municipal de Agricultura,
percebendo mensalmente o valor do símbolo CC-13.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 15 de fevereiro de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita MunicipalD E C R E T O Nº 048/2019
A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar cargo em comissão, a contar do dia 15 de fevereiro de 2019, o servidor VINICIUS ZAMUNER
BRUM, CPF. nº 044.245.559-33, ocupante do cargo Assessor Administrativo II, CC-15, junto à Secretaria Municipal
de Agricultura.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, 15 de fevereiro de 2019.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
-Prefeita Municipal-
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prefeitura MUNICIPAL DE francisco alves

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N.º 013 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019.
SÚMULA: Nomeia.
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, o Edital de Concurso Público n.º 001/2016 de 02 de março de 2016, para o preenchimento de
vagas no quadro de pessoal, de provimento efetivo da Administração Pública Municipal;
CONSIDERANDO, os dispositivos legais, Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor público
Lei Municipal 248/93 e demais complementações;
CONSIDERANDO, o resultado final, Homologado pelo Edital nº 013/2016 de 30 de junho de 2016;
CONSIDERANDO, o Edital nº 001/2019 – Convocação nº 028 - Concurso 2016, de 05 de fevereiro de 2019.
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear, IZABEL MARTINS DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 9.832.638-3, expedida
pela SSP-PR, devidamente inscrito no CPF sob nº 056.811.089-70, para ocupar o cargo de Provimento Efetivo de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, Grupo Ocupacional Serviços Gerais, lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, com carga horária de 40 (quarenta), horas semanais.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos catorze dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezenove.
Registre-se Publique-se Cumpra-se
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com o fundamento legal que vem
dispor a Lei n.º 8.666/93, em especial ao artigo 24, e alterações posteriores, sendo dispensável a licitação.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2019.
Objeto: aquisição de Pluviômetros, conforme Termo de Convênio n° 4500050378/2018 entre a Itaipu e o Município
e de Francisco Alves, Paraná. Conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do
Município de Francisco Alves, Paraná.
CONTRATADO: INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ n°
87.156.352/0001-19, com sede na Estrada Eduardo Prado, N°1670, Bairro Ipanema, município de Porto Alegra,
Estado do Rio Grande do Sul.
Francisco Alves – Pr. 15 de Fevereiro de 2019.
DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORRO
Presidente C P L
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO CONTRATO N.º 011/2019.
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º 003/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO.
CONTRATADA: GRAMEIRA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº
06.278.471/0001-42.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GRAMA EM LEIVA DO TIPO ESMERALDA
ADUBADA LIVRE DE ERVAS DANINHAS E ENTREGUE, QUE SERÃO UTILIZADAS NA CIDADE DE FRANCISCO
ALVES. CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO
MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, PARANÁ.
VALOR GLOBAL: O PREÇO GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO É DE R$ 16.900,00
(DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAIS).
VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O DIA 31/12/2019
(TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE), PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ IGUAL
PERÍODO, CASO HAJA INTERESSE ENTRE AS PARTES CONTRATUAIS, E SALDO NOS ITENS LICITADOS.
PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, OBJETO DESTE CONTRATO, A CONTRATANTE PAGARÁ A
CONTRATADA, O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEGUIR:
LOTE 01
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UNID
QUANT
VALOR UNI.
VALOR TOTAL
1
GRAMA EM LEIVA DO TIPO ESMERALDA ADUBADA LIVRE DE ERVAS DANINHAS E ENTREGUE
m²
3.380
R$ 5,00
R$ 16.900,00
VALOR TOTAL
R$ 16.900,00
FRANCISCO ALVES-PR, 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
ALÍRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2018
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita
no CNPJ n.º 77.356.665/0001-67 doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Jorge
Ferreira nº. 627, na cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
o Exmo. Sr. ALIRIO JOSÉ MISTURA, brasileiro, casado, portador do RG nº. 5.285.518-7/SSP-PR, e do CPF. nº.
710.227.089-53, residente e domiciliado a rodovia PR 182 Sitio Santa Catarina, Bairro Catarinense, Francisco Alves,
Estado do Paraná e na qualidade de CONTRATADA a EMPRESA JORNALÍSTICA UMUARAMA LTDA - EPP, inscrita
no CNPJ sob nº 04.233.582/0001-07, com sede à Avenida Tiradentes, nº 2680, Jardim Paraíso, cep: 87.505-090,
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sr. ILÍDIO COELHO SOBRINHO, brasileiro,
casado, empresário, portador do CPF/MF Nº 046.473.359-68 e do RG Nº 651.305 SSP/PR, residente e domiciliado
na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o
presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº
010/2018, com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência, com o aumento das
quantidades inicialmente licitados no percentual de 100% do ITEM 01, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº
010/2018, considerando a vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da
contratação no que diz respeito à economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar
continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
2.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018, que findaria em 12 de março de 2019, fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando em 12 de março de 2020.
3.0 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES ADITIVADOS:
3.1 Com a alteração nas quantidades inicialmente contratadas, o valor inicial do Contrato passa de R$- 43.200,00
(quarenta e três mil e duzentos reais) para R$-86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), considerando o
acréscimo de R$-43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) referente ao acréscimo de 100% da quantidade
inicialmente licitados no ITEM 01, conforme tabela abaixo:
LOTE
ITEM
DESCRIÇÃO QTD. INICIAL QTD. ADITIVADA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1
1
Contratação de empresa jornalística, para prestação de serviços de publicação, com
circulação mínima de 06 (seis) dias na semana, dos atos oficiais do Município de Francisco Alves, compreendendo
o poder executivo municipal, suas autarquias, fundações, conselhos municipais e fundos especiais, tais com leis,
decretos, portarias, editais, avisos, notificações, atos de processos administrativos, licitações, contratos, resumos de
contratos, concursos, testes seletivos, etc.
12 MESES
12 MESES
R$ 3.600,00
R$ 43.200,00
VALOR TOTAL ADITIVADO  R$ 43.200,00
4.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
4.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base no art. 57, II, e no art. 65, §1º,
ambos da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Terceira do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018.
5.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
5.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas no Contrato.
Francisco Alves, 15 de fevereiro de 2019.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante
EMPRESA JORNALÍSTICA UMUARAMA LTDA - EPP
CNPJ: 04.233.582/0001-07
ILÍDIO COELHO SOBRINHO
Representante
Testemunhas:
DANIEL DOS SANTOS T. CHAMORRO
CPF: 077.076.779-57
ALESSANDRA SAYURI F. TOMAZINI
CPF: 066.655.529-00
PORTARIA Nº 014 DE 15 DE FEVEREIRO 2019.
SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias e dão outras providências,
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 847/2013 de 21 de outubro de 2013,
RESOLVE:
I – Conceder e autorizar em consonância com a Lei Municipal 847/2013 de 21 de outubro de 2013, o pagamento de
Três (03), diárias correspondentes aos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2019. Nas respectivas datas o Executivo desta
municipalidade, o Sr. ALIRIO JOSÉ MISTURA, portador de Céd. De Ident. RG n.º 5.285.518-7 SSP/PR e devidamente
inscrito no CPF/MF sob n.º 710.227.089-53, realizará viagem à Brasília, visando visita aos Ministérios da Saúde,
Ministério da Educação e a seus respectivos Departamentos.
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezenove.
Registre-se
Publique-se Cumpra-se
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 015 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias e dão outras providências,
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 847/2013 de 21 de outubro de 2013,
RESOLVE:
I – Conceder e autorizar em consonância com a Lei Municipal 847/2013 de 21 de outubro de 2013, o pagamento de
três (03) diárias, correspondente aos dias 19,20 e 21 de fevereiro de 2019, a servidora: ANGELA MARIA DA CRUZ
SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.481.866 3 SSP/PR e do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob
nº 710.237.639-15, ocupante do cargo de provimento em Comissão de Secretária Municipal de Educação e Cultura,
símbolo CC1, para viagem a Cidade de Curitiba – Paraná, para participar do Curso “ Seminário de Cooperação
Pedagógica com os Municípios - GEM”.
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezenove.
Registre-se
Publique-se Cumpra-se
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

MUNICIPIO
DE
GUAIRA
ESTADO
DO
PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PORTARIA Nº 016 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias e dão outras providências,
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e na forma da Lei Municipal nº 847/2013 de 21 de outubro de 2013,
RESOLVE:
I – Conceder e autorizar em consonância com a Lei Municipal 847/2013 de 21 de outubro de 2013, o pagamento de
três (03) diárias, correspondente aos dias 19,20 e 21 de fevereiro de 2019, a servidora: TANIA MARA MARGATTO,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.534.719-3 SSP/PR e do Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº
785.826.529-68, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO DE SÉRIES INICIAIS
E DE EDUCAÇÃO INFANTIL, para viagem a Cidade de Curitiba – Paraná, para participar do Curso “ Seminário de
Cooperação Pedagógica com os Municípios - GEM”.
II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezenove.
Registre-se
Publique-se Cumpra-se
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação
Modalidade: Pregão Presencial n° 026/2019
Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Global
Objeto: Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para realizar o fornecimento de "CALCÁRIO
DOLOMÍTICO", conforme Convênio nº 4500045235 "Convênio de
Cooperação Técnica e Financeira para desenvolvimento do Projeto
de manejo conservacionista de água e solo, saneamento rural,
educação ambiental, apoio a piscicultura, biodiversidade nosso
patrimônio
e
monitoramento
ambiental
participativo,
sustentabilidade social e regional, coleta solidária com catadores,
entre o Município de Guaíra e Itaipu Entidade Binacional".
Data de Abertura: às 14h30min do dia 07 de março de 2019.

DECRETO Nº 009 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
SÚMULA: Revoga o Decreto nº 045 de 27 de Abril de 2018 e reconstituir os membros do Comissão do Transporte
Escolar do Município de Francisco Alves.
ALIRIO JOSÉ MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei, resolve:
RECONSTITUIR OS MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE
FRANCISCO ALVES.
Art. 1º - Fica reconstituído os membros da Comissão do Transporte Escolar do Município de Francisco Alves, conforme
segue:
•
REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL:
Titular: Rosani Pereira Ferrari; (Recondução)
Suplente: Franciele Santos Gomes.
•
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO:
Titular: Jorge Batista Paiva; (Recondução)
Suplente: Silvio Tomio. (Recondução)
•
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:
Titular: Viviane Pires da Silva Pereira;
Suplente: Fernanda Marcomini Paulini. (Recondução)
•
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS:
Titular: Paulo Sérgio da Cruz Pinto;
Suplente: Clea de Moraes Lobato.
Art. 2º - Este Decreto entra na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezenove.
ALIRIO JOSÉ MISTURA
Prefeito Municipal

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site
www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais
informações: no Departamento de Compras e Licitações do
Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de
expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 15 de fevereiro de 2019.
Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de
Licitações.
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Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná
CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000
e-mail: licitacoes@ivate.pr.gov.br
_____________________________________________________________________________________

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 – FMS
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVATÉ-PR, Estado do Paraná, com sede na Rua
Mandaguari, Nº 2.205, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n.º 09.245.506/0001-35, neste
ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Francismar Nicolau da Silva,
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no distrito de Herculândia, IvatéPR,

CPF. 641.158.796-53, Matrícula 63502 em conformidade com os ditames da

Constituição Federal, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, com a Lei Federal n.º
10.520/2002, bem como a Lei Federal nº. 8078/90, torna público o presente
CHAMAMENTO PÚBLICO objetivando a contratação do objeto abaixo identificado:
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados
de plantões médicos no município de Ivaté-PR, de acordo com o edital e seus anexos.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 12 (doze), ressalvado o direito de prorrogação de acordo
com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93, reajustado anualmente pelo IGP-M-FGV (índice Geral
de Preço do Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado no período.
A Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico
www.ivate.pr.gov.br ou na Sala de licitações, Av. Rio de Janeiro, 2758 – Ivaté/PR, nos
seguintes horários: das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas de Segunda a
Sexta-Feira.
LOCAL: Av. Rio de Janeiro, 2758 – Ivaté/PR - Sala de Licitações
PERÍODO: 18/02/2019 a 31/12/2019
HORÁRIO: das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30min de Segunda
a Sexta-Feira.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, 15 de fevereiro de 2019.

Francismar Nicolau da Silva
Secretário Municipal de Saúde
CPF. 641.158.796-53
Matrícula 63502
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14/02/2019
Pág. 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE
Estado do Paraná
Exercício:

CNPJ 95.640.553/0001-15

2019

Decreto nº 16/2019 de 31/01/2019
Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras
providências.
O Prefeito Municipal de IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela
Lei Orçamentária nº 738/2018 de 14/12/2018.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 67,04 (sessenta e sete reais e quatro
centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o
provável Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo
43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:
Suplementação
10
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
10.001.28.846.0000.3.070.
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO/RESTIUIÇÃO DE SALDOS DE CONVENIO
31898 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
497 - 3.3.30.93.00.00
31944 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
496 - 3.3.30.93.00.00
Total Suplementação:

0,78
66,26
67,04

Receita: 1.3.2.1.00.11.00.00

- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,78

Receita: 1.3.2.1.00.11.00.00

- Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

66,26
Total da Receita:

67,04

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de IVATÉ , em 31/01/2019.

UNIVALDO CAMPANER
PREFEITO

SERGIO SABINO
Secretario de Fazenda

prefeitura MUNICIPAL DE icaraima

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
O Município de Icaraíma/PR torna público a quem interessar possa que, nos termos da
Legislação em vigor, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO visando a Aquisição de um veículo
novo zero km, Tipo Sport Utility Vehicle (SUV), ano de fabricação/modelo no mínimo
2018/2019 destinado ao uso do Gabinete do Prefeito Municipal, tudo conforme termo de
referencia e demais anexos do edital.
VALOR MÁXIMO: o valor máximo será de R$ 89.213,33 (oitenta e nove mil duzentos e
treze reais e trinta e três centavos), conforme relação com quantidade e especificações
constantes no ANEXO I-A do edital.
DA ENTREGA DO VEÍCULO: A entrega deve ser efetuada no endereço informado no ato
da solicitação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da requisição do
Município, conforme ofício/justificativa/termo de referência apresentado pelo departamento
solicitante.
O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e
fornecidos aos interessados mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pendrive, CD, DVD, desde que fornecido pelo licitante), no horário das 08h00min h às 12h00min
e 13h30min às 17h30min e no telefone (44) 3665-8000, ou pelo site www.icaraima.pr.gov.
br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação na Avenida Hermes Vissoto
n.810, na Cidade de Icaraíma ou por Telefone: (44) 3665-8011 – E-mail: planejamento@
icaraima.pr.gov.br.
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
DATA: 08 de Março de 2019
HORÁRIO: 14:00 horas
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, em 15 de Fevereiro de
2019.
Lays Oliveira Vedovoto
Pregoeira

MUNICÍPIO DE PEROBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.247.337/0001-60

Avenida Hermes Vissoto, 810 - Icaraíma - CEP 87530-000 - Fone: (44) 3665-8000
E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br - www.icaraima.pr.gov.br

Republicado por Incorreção
DECRETO Nº 005/2019.
Institui a Seleção de Bolsistas para a Tutoria presencial nº

001/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica instituída e autorizada a abertura das inscrições para Seleção de
Bolsistas para Tutoria presencial de Nº 001/2019, preenchimento das vagas existentes até
o momento da confecção do Edital, mais as vagas que surgirem durante o prazo de validade
desta seleção.que será realizada, para atender ao Termo de Convenio de Cooperação que
celebram o Instituto Federal do Paraná e o Municipio de Perobal/PR, A concessão da bolsa
não criará e nem envolverá nenhuma espécie de vinculo empregatício entre o outorgado e o

_____________________________________________________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019
OBJETO: Registro de Preços para futuras aquisições de combustíveis (etanol, gasolina, óleo diesel S-500 e óleo diesel S-10),
tendo como base os preços constantes da tabela oficial de preços editada pela ANP - (Agência Nacional do Petróleo) através do
SLP - (Sistema de Levantamento de Preços) para a regional Umuarama (coluna preço médio ao consumidor) para
abastecimento da frota da Prefeitura Municipal de Icaraíma - PR, conforme detalhamento e condições estabelecidas abaixo:
COMBUSTIVEIS

Município de Perobal PR.
Art. 2º. Os bolsistas serão selecionados conforme os critérios de seleção dispostos
nos anexos I,II,III do Edital 001/2019

Denominação da
tutoria
presencial
01- Tutor
(Técnico de
Administração)
01- Tutor
(Agente
Comunitário de
Saúde)
01- Tutor
(Técnico em
Segurança do
Trabalho)

Qt. De
bolsas
01
01

01

Carga
horária
semanal
20 horas
20 horas

20 horas

Valor da
bolsa

Taxa de
Inscrição.

R$ 700,00

Isento

R$ 700,00

R$ 700,00

Isento

Isento

Grau de Escolaridade
exigido na
convocação.
Conforme anexo:
I, do Edital 001/2019.
Conforme anexo:
II, do Edital 001/2019.

ITEM

PRODUTOS

UNID

QTDE

PORCENTAGEM
DE DESCONTO DA
EMPRESA
VENCEDORA

MARCA / DISTRIBUIDORA

VALIDADE DO
REGISTRO

N° PREGÃO

EMPRESA

1

Etanol (álcool combustível)

litro

60.000

0,4%

ALPES

12 meses

003/2019

HB COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

2

Gasolina Comum

litro

40.000

0,4%

STANG DISTRIBUIDORA

12 meses

003/2019

HB COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

3

Óleo Diesel S-500

litro

190.000

0,4%

STANG DISTRIBUIDORA

12 meses

003/2019

HB COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

4

Óleo Diesel S-10

litro

140.000

0,4%

STANG DISTRIBUIDORA

12 meses

003/2019

HB COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA

CONDIÇÕES:

Conforme anexo:
III, do Edital 001/2019.

Art. 3º. As dúvidas eventualmente existentes e os casos omissos neste decreto
serão resolvidos pela Comissão Especial da Seleção, ad-referendum do Prefeito Municipal.

1. O fornecimento será parcelado conforme a necessidade, pelo período de 12(doze) meses, sendo a entrega dos produtos
imediata após a solicitação.
2. Forma de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANA, aos 14 de
Fevereiro de 2019.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

1

ou documento equivalente, com o devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante
apresentação das certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado,
seja ele parcelado ou não.
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UMUARAMA, sábado, 16 de fevereiro DE 2019

Umuarama Ilustrado
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 04/04/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,
Emitido em: 15/02/2019 12:48
Página: 5 de 5
Desenvolvido pela Celepar
podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 02/04/2019.
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ASF5995
ASG8034
ASG8034
ASP5871
ASP5871
ASP5954
ASR8196
ASS4559
AST7919
ASX1457
ASY1069
ASZ9656
ATB8799
ATD3346
ATE4711
ATI0731
ATK9430
ATL8436
ATQ3633
ATR5482
ATV1331
ATV6146
ATW2430
ATX1828
ATX1828
ATY6698
ATZ8668
AUG3728
AUP2760
AUS2642
AUS2642
AUT9633
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AUV7559
AUW5285
AUX5152
AVA6310
AVA6310
AVB3666
AVC4404
AVE3143
AVE8381
AVF6087
AVF7375
AVG7631
AVG8419
AVH6010
AVI4749
AVL9235
AVM5447
AVV7433
AVZ0145
AWB8882
AWF6267
AWF9913
AWG7965
AWG8477
AWJ3917
AWK7338
AWL3537
AWM3640
AWS2041
AWV4128
AWZ9917
AXC5564
AXC7731
AXD2794
AXH4243
AXI9645
AXJ1233
AXS1817
AXS9691
AYN2833
AYR8304
AYT3G41
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AZA4262
AZC1133
AZH8027
AZI2G83
AZQ6524
AZQ6524
AZQ8251
AZX9739
BAB6745
BAB6745
BAC4991
BAD9430
BAP2340
BAV7141
BAX4303
BAZ0744
BBJ4371
BBM2813
BBM2813
BBM2813
BBM2813
BBM2813
BBM2813
BBM3554
BBM7283
BBM7283
BBP6899
BBR5723
BBS3598
BBX8105
BBZ1621
BCE3457
BCJ4962
BCL3023
BCM9358
BCN9885
BCO4390
BCQ2689
BCR6F92
BCS6A91
BCT0I43

Emitido em: 15/02/2019
Emitido em: 15/02/2019

leis@ilustrado.com.br

12:49

Página: 7 de 10

279350R000022122
279350R000022053
279350R000022043
279350R000022207
279350R000021987
279350R000022196
279350R000021966
279350R000021989
279350R000021925
279350R000022093
279350R000022016
279350R000021967
279350T000007691
279350R000022141
279350R000022118
279350R000022040
279350R000022109
279350R000022136
279350R000022256
279350R000022033
279350R000022047
279350R000022013
279350R000021975
279350R000021993
279350R000022087
279350R000022066
279350R000022083
279350R000022148
279350T000006976
279350R000021921
279350R000022288
279350R000022104
279350R000022119
279350R000022303
279350R000022280
279350R000022298
279350R000021994
279350R000022167
279350R000022027
279350R000022221
279350R000022240
279350R000022098

30/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
28/01/2019
31/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
06/02/2019
30/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
09/02/2019
28/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
28/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
30/01/2019

55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
54521
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
51930
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412

279350R000022170
279350R000022296
279350R000022255
279350R000022243
279350R000022144
279350R000022079
279350R000022273
279350T000008167
279350R000022103
279350R000022222
279350R000021962
279350R000022097
279350R000022305
279350R000022227
279350R000022151
279350R000022037
279350R000022134
279350R000022046
279350R000021995
279350R000022152
279350R000022306
279350R000022228
279350R000022274
279350R000021992
279350R000022183
279350R000022021
279350R000021945
279350R000022038
279350R000022071
279350R000022014
279350R000022216
279350R000022290
279350R000021965
279350R000022073
279350R000022245
279350R000022011
279350R000022140
279350R000022176
279350R000022168
279350R000022208
279350R000021972
279350R000022031

31/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
30/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
30/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
30/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
28/01/2019
31/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
29/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
28/01/2019
29/01/2019

55412
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55412
55412
55412
55412
55412
55414
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412

279350R000022238
279350R000022185
279350R000022189
279350R000022223
279350R000022195
279350R000022200
279350R000021998
279350R000021927
279350R000021942
279350R000022177
279350R000022015
279350R000022088
279350R000022142
279350R000022010
279350R000022282
279350R000022077
279350R000022244
279350R000022080
279350R000022191
279350R000022042
279350R000022057
279350T000006977
279350R000022233
279350R000021982
279350R000021947
279350R000021961
279350R000022161
279350R000021928
279350R000022051
279350R000022291
279350R000021980
279350R000022111
279350R000022219
279350R000022199
279350R000022089
279350R000022146
279350R000022054
279350R000022205
279350R000022276
279350R000022283
279350R000022210
279350R000022277

01/02/2019
31/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
31/01/2019
31/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
31/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
29/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
31/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
09/02/2019
01/02/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
31/01/2019
01/02/2019
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55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
52070
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412

279350R000022058
279350R000022139
279350R000021944
279350R000021929
279350R000022257
279350R000022213
279350T000012072
279350R000021988
279350R000022204
279350R000022065
279350R000021953
279350R000022188
279350R000022045
279350R000022254
279350R000022143
279350R000022248
279350R000022085
279350R000022116
279350R000021950
279350R000022114
279350R000022008
279350R000022192
279350R000022225
279350R000021974
279350R000022006
279350T000006972
279350R000022052
279350R000022294
279350R000021923
279350R000022019
279350R000022218
279350R000022138
279350R000022086
279350R000022055
279350R000022070
279350R000022023
279350T000007687
279350T000008168
279350R000022308
279350R000022241
279350R000022166
279350R000022171

29/01/2019
30/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
01/02/2019
31/01/2019
08/02/2019
28/01/2019
31/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
31/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
30/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
29/01/2019
07/02/2019
29/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
06/02/2019
08/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
30/01/2019
31/01/2019
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55412
55412
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55412
55412
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51930
55412
55412
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55412
55412
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55412
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55414
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55412
55412
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55412
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54600
54521
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55412
55412
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279350R000022165
279350R000022133
279350R000022084
279350R000022169
279350R000022044
279350R000022160
279350R000022120
279350R000022279
279350R000022112
279350R000022307
279350R000022172
279350R000021949
279350T000007702
279350R000022232
279350R000022211
279350R000022081
279350R000022297
279350R000022126
279350R000022209
279350R000021996
279350R000022074
279350R000022025
279350R000022263
279350R000022092
279350R000022156
279350R000022266
279350R000022175
279350R000021985
279350R000022286
279350R000022251
279350R000022231
279350R000022309
279350R000021951
279350R000022214
279350R000022130
279350R000022242
279350R000021997
279350R000022017
279350R000021938
279350R000022113
279350R000022102
279350R000022237

30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
01/02/2019
31/01/2019
28/01/2019
11/02/2019
01/02/2019
31/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
31/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
31/01/2019
28/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
28/01/2019
31/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
29/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
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55412
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55412
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76331
55412
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55412
55412
55412
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55412
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55412
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279350R000022212
279350R000022067
279350R000022135
279350T000009334
279350R000022007
279350R000021970
279350R000022250
279350R000022150
279350R000022124
279350R000022018
279350R000022299
279350R000022154
279350T000009339
279350T000006978
279350R000022075
279350R000022069
279350R000021986
279350R000022292
279350R000021956
279350R000022059
279350R000022026
279350R000022125
279350R000022268
279350R000022284
279350R000022262
279350R000022270
279350R000022022
279350T000009336
279350R000022039
279350R000022220
279350R000022129
279350R000021954
279350R000022001
279350R000021955
279350R000022158
279350R000021978
279350T000006970
279350R000021977
279350T000006974
279350R000022187
279350R000022115
279350R000022224

31/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
08/02/2019
29/01/2019
28/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
30/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
12/02/2019
09/02/2019
29/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
29/01/2019
08/02/2019
29/01/2019
31/01/2019
30/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
28/01/2019
07/02/2019
28/01/2019
07/02/2019
31/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
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55412
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55412
55412
55412
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279350T000012070
279350T000009333
279350R000022206
279350R000021952
279350R000022121
279350R000021971
279350R000022041
279350R000022302
279350R000022164
279350R000022253
279350T000008170
279350R000022194
279350R000022203
279350R000022110
279350R000022217
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279350R000022249
279350R000022258
279350T000006973
279350R000021922
279350R000021959
279350R000022123
279350R000022145
279350R000022234
279350T000010176
279350R000022311
279350R000021943
279350R000022032
279350R000022159
279350R000022186
279350R000022261
279350R000021968
279350R000021984

08/02/2019
08/02/2019
31/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
30/01/2019
01/02/2019
09/02/2019
31/01/2019
31/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
06/02/2019
30/01/2019
30/01/2019
08/02/2019
31/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
07/02/2019
28/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
08/02/2019
01/02/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
28/01/2019
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55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
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55412
55412
55412
55412
55412
76252
55412
55412
55412
55412
55412
56222
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412

279350R000022153
279350R000021948
279350R000022147
279350R000021934
279350R000022062
279350R000022246
279350R000022184
279350R000022157
279350R000022235
279350R000022293
279350R000022012
279350T000008166
279350T000006971
279350R000022072
279350T000009332
279350R000022028
279350T000012075
279350R000022078
279350R000022229
279350R000021920
279350R000021931
279350T000007690
279350T000012071
279350R000022271
279350R000021963
279350R000021957
279350T000009337
279350R000022162
279350R000022095
279350R000022099
279350T000009338
279350R000022181
279350R000021983
279350R000022131
279350T000008169
279350R000022034
279350R000022312
279350R000022265
279350R000022269

30/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
01/02/2019
31/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
29/01/2019
08/02/2019
07/02/2019
29/01/2019
08/02/2019
29/01/2019
09/02/2019
30/01/2019
01/02/2019
28/01/2019
28/01/2019
06/02/2019
08/02/2019
01/02/2019
28/01/2019
28/01/2019
08/02/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
12/02/2019
31/01/2019
28/01/2019
30/01/2019
08/02/2019
29/01/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
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55412
55412
76331
55412
55412
55412
55412
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Desenvolvido pela Celepar

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 05/04/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
Data Infração

Código Infração

Valor Infração

279350NIC0015600
279350S000012134
279350S000012127
279350NIC0015663
279350NIC0015630
279350NIC0015643
279350S000012151
279350NIC0015615
279350NIC0015596
279350S000012100
279350S000012102
279350S000012147
279350S000012069
279350S000012111
279350S000012074
279350S000012094
279350NIC0015611
279350S000012107
279350S000012049
279350S000012088
279350S000012082
279350S000012098
279350S000012086
279350R000014521
279350NIC0015606
279350NIC0015602
279350NIC0015597
279350S000012066
116100E008009117
279350S000012123
279350S000012072
279350S000012164
279350S000012095
279350S000012056
279350NIC0015653
279350S000012110
279350S000012084
279350S000012162

16/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
08/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
08/10/2018
08/10/2018
11/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
08/10/2018
16/10/2018
08/10/2018
09/10/2018
08/10/2018
09/10/2018
08/10/2018
09/10/2018
02/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
09/10/2018
10/10/2018
11/10/2018
09/10/2018
11/10/2018
08/10/2018
09/10/2018
17/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
08/10/2018

50020
60503
56732
50020
50020
50020
60503
50020
50020
60503
56732
56732
56732
60503
56732
60503
50020
56732
60503
60503
56732
56732
56732
55412
50020
50020
50020
60503
70481
56732
60503
56732
56732
60503
50020
60503
60503
60503

R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 586,94
R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 130,16
R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 130,16
R$ 130,16
R$ 195,23
R$ 293,47
R$ 880,41
R$ 586,94
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 195,23
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47

279350S000012142
279350S000012073
279350S000012160
279350S000012053
279350S000012126
279350NIC0015637
279350S000012146
279350NIC0015625
279350S000012158
279350NIC0015599
279350S000012078
279350S000012118
279350S000012154
279350S000012091
279350NIC0015613
279350S000012060
279350S000012156
279350NIC0015647
279350S000012054
279350S000012085
279350S000012061
279350S000012125
279350NIC0015619
279350S000012050
279350NIC0015641
279350S000012062
279350NIC0015609
279350NIC0015603
279350S000012133
279350S000012168
279350S000012153
279350NIC0015593
279350S000012063
279350S000012141
279350NIC0015622
279350S000012093
279350S000012148
279350S000012115
279350NIC0015595
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279350S000012131
279350S000012090
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08/10/2018
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16/10/2018
09/10/2018
11/10/2018
08/10/2018

60503
56732
56732
60503
60503
50020
56732
50020
60503
50020
60503
60503
56732
56732
50020
60503
56732
50020
60503
60503
60503
60503
50020
60503
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56732
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R$ 195,23
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
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R$ 293,47
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R$ 130,16
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R$ 293,47
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R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 130,16
R$ 293,47
R$ 130,16

279350S000012139
279350NIC0015620
279350NIC0015638
279350NIC0015636
279350S000012067
279350NIC0015610
279350S000012051
279350NIC0015627
279350R000014519
279350NIC0015657
279350S000012143
279350NIC0015624
279350NIC0015649
279350S000012112
279350S000012113
279350S000012119
279350S000012128
279350S000012130
279350S000012117
279350NIC0015659
279350NIC0015648
279350NIC0015644
279350NIC0015652
279350S000012077
279350NIC0015664
279350NIC0015645
279350NIC0015614
279350NIC0015618
279350S000012144
279350S000012124
279350S000012109
279350S000012101
279350NIC0015608
279350NIC0015616
279350S000012096
279350NIC0015594
279350NIC0015654
279350S000012058
279350S000012052
279350NIC0015621
279350NIC0015591
279350NIC0015658

11/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
09/10/2018
16/10/2018
09/10/2018
17/10/2018
02/10/2018
17/10/2018
11/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
09/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
09/10/2018
17/10/2018
17/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
11/10/2018
11/10/2018
09/10/2018
08/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
08/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
09/10/2018
09/10/2018
16/10/2018
16/10/2018
17/10/2018

56732
50020
50020
50020
56732
50020
60503
50020
55412
50020
60503
50020
50020
60503
60503
60503
60503
56732
60503
50020
50020
50020
50020
56732
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50020
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50020
56732
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AYM5389
AYN3068
AYP0821
AYP9766
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AYZ2029
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AER4349
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KLE0145
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LLP6C51
MBY1704
MCX7934
MDP0099
MDQ8062
MEE9460
MEE9460
MEH7492
MEQ9950
MER6010
MFN0010
MIE3517
MIL5526
MNE0748
NET5814
NRL2489
NRU6050
PVJ9605
QCA1111
QHS6582
QIK4845
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FAL5638
FNQ0744
FNX4760
FOX9071
GDM8282
GTE0147
HCA7017
HFT4131
HLX0316
HNZ2957
HRJ2081
HRJ2081
HRJ8031
HRL5469
HRM4541
HRM4541
HRY9138
HRY9138
HSF8035
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HTH8802
HTS3867
HTW3264
HUX9438
IBI6059
IQF8839
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BAP5344
BAQ1510
BAT4214
BAT4214
BBA5827
BBE7307
BBF6899
BBI4584
BBN7897
BBP6719
BBR9960
BBU3237
BBV1148
BBW2099
BBZ8530
BCB4568
BCC4467
BCC6995
BCD2417
BCK8420
BCL6328
BCO1166
BCZ0594
BDW0530
BER2035
CIS9236
CML7315
CTA4585
CYU4381
DES3184
DGI5656
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DWA7200
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IMI4605
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IWD0456
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KUS9561
LOD6317
MDW3234
MEF6285
MGR6831
MNJ3736
NCL1265
NCR2800
NIZ5495
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NRX0362
NSA3847
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279350NIC0015651
279350S000012108
279350S000012099
279350S000012087
279350NIC0015642
279350NIC0015665
279350S000012132
279350S000012135
279350NIC0015655
279350NIC0015592
279350S000012079
279350NIC0015634
279350S000012155
279350S000012163
279350S000012103
279350NIC0015662
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,
podendo V. S.ª indicar
o condutor
infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 04/04/2019.
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Auto Infração

Data Infração

Código Infração

AAH2613
AAO5335
AAZ9073
ABA4881
ABD7002
ABK3565
ABO9806
ABP6035
ABP9866
ABV1276
ABX0609
ACD2342
ADM8301
ADM8301
ADM8301
ADN1420
ADP7236
ADP8338
ADU2207
AEZ7572
AFK6543
AFM1449
AFM6879
AFN4442
AFQ3599
AFR4058
AFT7833
AFW4611
AFW5754
AGA5126
AGE7655
AGI0984
AGI9991
AGJ0977
AGJ4857
AGL1166
AGP0382
AGR7725

279350S000023314
279350S000023368
279350S000023466
279350S000023366
279350S000023659
279350S000023522
279350S000023949
279350S000023509
279350S000023568
279350S000023823
279350S000023718
279350S000023268
279350S000023370
279350S000023507
279350S000023372
279350S000023452
279350S000023457
279350S000023567
279350S000023319
279350S000023931
279350S000023277
279350S000023415
279350S000023293
279350S000023511
279350S000023302
279350S000023488
279350S000023259
279350S000023915
279350S000023893
279350S000023518
279350S000023589
279350S000023290
279350S000023599
279350S000023911
279350S000023459
279350S000023961
279350S000023794
279350S000023721

02/02/2019
03/02/2019
05/02/2019
03/02/2019
08/02/2019
06/02/2019
12/02/2019
05/02/2019
07/02/2019
10/02/2019
09/02/2019
02/02/2019
03/02/2019
05/02/2019
03/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
02/02/2019
12/02/2019
02/02/2019
04/02/2019
02/02/2019
05/02/2019
02/02/2019
05/02/2019
02/02/2019
12/02/2019
11/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
02/02/2019
07/02/2019
11/02/2019
05/02/2019
12/02/2019
10/02/2019
09/02/2019

56732
56732
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
56732
60503
60503
60503
60503
60503
56732
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
60503
56732
60503
60503
60503
60503
60503
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AHB4225
AHB9152
AHJ1362
AHJ1362
AHK0911
AHM3784
AHN1701
AHP5734
AHR4446
AHT8168
AHV9262
AHW9535
AHY5078
AHY9609
AHY9609
AIE8453
AIK2379
AIM5975
AIQ0090
AIS5009
AIU1314
AJB6624
AJC4308
AJG9959
AJJ4331
AJK5877
AJN5966
AJN5966
AJN5966
AJN5966
AJN7294
AJO3184
AJS2757
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AJY1026
AJY7123
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AJZ8882

Emitido em: 15/02/2019 AKA7115
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AKG0040
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AKL1664
AKQ0608
AKQ8671
AKU1640
AKV0660
AKY4026
ALA5173
ALA9115
ALB1899
ALB5750
ALC9262
ALH0850
ALH1360
ALI8911
ALK9150
ALL9917
ALM0672
ALM1013
ALM1877
ALM4574
ALR8552
ALR9187
ALU1074
AMA1820
AMF7950
AMH2295
AMK8182
AML0241
AML9122
AMM9864
AMO8030
AMP3418
AMP5562
AMR5468
AMS3567
AMS9772

Página: 2 de 18

Emitido em: 15/02/2019

Página: 3 de 18

Emitido em: 15/02/2019
12:49

b13

12:49
AMY2549
AMZ4029
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ANF0266
ANF9924
ANG1864
ANG1864
ANG1864
ANG1864
ANH0590
ANH3652
ANJ3613
ANK8423
ANL0685
ANM1953
ANN3393
ANN3393
ANP5923
ANR8248
ANT7383
ANT9025
ANU0501
ANV4928
ANV4928
ANV4928
ANV4928
ANV4928
ANW6507
ANX2261
ANX8E94
AOA3555
AOE2133
AOG1584
AOH1885
AOJ9441
AOK0836
AOP1763
AOP3181
AOQ4758
AOS0236
AOS7702
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279350S000023908
279350S000023399
279350S000023792
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da
infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 08/04/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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R$ 293,47
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ESTADO DO PARANÁ
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leis@ilustrado.com.br
prefeitura MUNICIPAL DE brasilandia do sul

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019
Processo Licitatório: Pregão Presencial N. 002/2019
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRASILANDIA DO SUL, com sede administrativa na Avenida Adão Arcângelo Dal Bem, 882, na cidade de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná,
inscrito no CNPJ/MF sob n.º 95.640.520/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. MARCIO JULIANO MARCOLINO, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula
de Identidade Civil RG n.º 7.179.380-0 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 019.237.059-62, residente e domiciliado a Rua Antônio Barros de Souza, 468 na cidade de Brasilândia do Sul, Estado
do Paraná doravante denominada CONTRATANTE.
DETENTORAS:
* CIRÚRGICA ONIX - EIRELI-ME, situada na Rua Tovaçu, 1220, Vila Triangulo, na cidade de Arapongas-PR, - CNPJ 20.419.709/0001-33, neste ato representado por seu representante legal,
LARISSA CARDOSO MACHADO, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 12.484.409-6-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 081.176.039-18, residente e domiciliado (a) à Rua Joao
Graveto, 78, na cidade de Arapongas - PR;
* MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, situada na Rua Jalbas Rodrigues Alves, 356, Vila Santa Izabel, na cidade de Maringá-PR, - CNPJ 21.484.336/0001-47,
neste ato representado por seu representante legal, MARCELINO LAHOUD, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 207947-4-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º359.226.139-87,
residente e domiciliado (a) à Rua Jalbas Rodrigues Alves, 356, Vila Santa Izabel, na cidade de Maringá-PR;
* COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA, situada na Rua Ipê, 70, Centro, na cidade de Assis Chateaubriand-PR, - CNPJ 09.315.996/0001-07, neste ato representado por seu representante
legal, ADAO DA SILVA LEITE, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 4.079.935-4-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 492.895.009-72, residente e domiciliado (a) à Rua Marechal
Castelo Branco, 131, na cidade de Assis Chateaubriand-PR;
* REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, situada na Rua Belo Horizonte, 2209, na cidade de Cascavel-PR, - CNPJ 17.263.792/0001-90, neste ato representado por seu representante legal,
ALEXANDRE DE ALCANTARA DA SILVA, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 8.162.243-4-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 045.220.139-06, residente e domiciliado (a) à Rua
Belo Horizonte, 2190, na cidade de Cascavel-PR;
* GREEN FARMACEUTICA LTDA- EPP, situada na Rua Barão do Rio Branco, 4677, na cidade de Toledo-PR, - CNPJ 03.411.908/0001-86, neste ato representado por seu representante legal,
KELLY HARIADINE DOS SANTOS RIBA DO COUTO, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 10.441.472-9-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º072.521.789-86, residente e
domiciliado (a) à Rua General Estilac Leal, 1334, na cidade de Toledo – PR;
* DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, situada na Av. São Paulo, 418, Centro, na cidade de Três Barras do Paraná, - CNPJ 22.688.060/0001-81, neste ato representado por seu
representante legal, EUCLIDES LUIZ TOMAZELLI, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 3.145.703-3-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 060.116.839-91, residente e domiciliado
(a) à Rua Afonso Pena, 1660, na cidade de Assis Chateaubriand – PR;
* MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI-ME, situada na Av. Gov. Parigot de Souza, 1977, na cidade de Umuarama-PR, - CNPJ 27.330.244/0001-99, neste ato
representado por seu representante legal, Antonio Marcos Vieira da Silva, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 4.993.239-1-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 734.666.389-68,
residente e domiciliado (a) à Av. Gov. Parigot de Souza, 1977, na cidade de Umuarama-PR;
* SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, situada na Av. Portugal, 5201, na cidade de Umuarama-PR, - CNPJ 28.289.799/0001-05, neste ato representado por seu
representante legal, PAULO ROBSON MORETTO, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 90877364-SSP/SSPPR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 051.529.499-38, residente e domiciliado
(a) à Av. Olinda, 2806, na cidade de Umuarama – PR;
* POLLO HOSPITALAR LTDA, situada na Rua Gov. Ney Braga, 4335, na cidade de Umuarama-PR, - CNPJ 09.204.127/0001-05, neste ato representado por seu representante legal, LENIR
GREGANINI, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 5.221.503-0-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 803.949.819-87residente e domiciliado (a) à Av. Olinda, s/ nº, casa 08, Jd.
Tamoio, na cidade de Umuarama – PR;
* AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, situada na Presidente Castelo Branco, 4455, na cidade de Umuarama-PR, - CNPJ 27.789.446/0001-01,
neste ato representado por seu representante legal, FERNANDA PASSARELA FLORIANO, portador (a) da cédula de identidade civil RG n.º 6.251.643-SSP/PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º
087.395.339-80, residente e domiciliado (a) à Rua Montes Claros, 4076, na cidade de Umuarama – PR;
Doravante denominada DETENTORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO NA ASSISTÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, de
acordo com as especificações contidas no Anexo III, conforme segue:
* CIRÚRGICA ONIX - EIRELI-ME:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Marca/Espec.
2
12554 327566 ÁCIDO TRANEXÂMICO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 5 ML
AMP
200,00
R$ 4,66300
932,60
HIPOLABOR
4
12557 267509 ALOPURINOL, 300 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,20000
600,00
PRATI DONADUZZI
7
12560 267511 AMINOFILINA, 100 MG
CPR
4.000,00
R$ 0,08100
324,00
HIPOLABOR
8
12561 292402 AMINOFILINA, 24 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML
CPR
100,00
R$ 0,83000
83,00
TEUTO
15
12568 277934 ATROPINA SULFATO, 0,50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML
AMP
300,00
R$ 0,70400
211,20
HYPOFARMA
17
12570 314517 AZITROMICINA, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 600 MG FR 600 MG
Frasco
500,00
R$ 7,00000
3.500,00
PRATI DONADUZZI
21
12575 269954 BROMOPRIDA, 10 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,16200
486,00
PRATI DONADUZZI
26
12580 267613 CAPTOPRIL, 25 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,02100
168,00
GEOLAB
27
12581 272454 CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FR 100 ML
CPR
300,00
R$ 11,52000 3.456,00
UNIAO QUIMICA
32
12586 331555 CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL FR 100 ML
Frasco
500,00
R$ 8,86000
4.430,00
UNIAO QUIMICA
33
12587 267625 CEFALEXINA, 500 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,23800
1.904,00
TEUTO
35
12589 442701 CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, ENDOVENOSO FR AMPOLA
Frasco
800,00
R$ 6,95000
5.560,00
BIOCHIMICO
41
12595 276378 CILOSTAZOL, 100 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,50000
4.000,00
BIOLAB
45
12599 267632 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG
CPR
7.000,00
R$ 0,22000
1.540,00
PRATI DONADUZZI
47
12601 270120 CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS FR 20 ML
Frasco
500,00
R$ 1,90000
950,00
HIPOLABOR
62
12616 267194 DIAZEPAM, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML
AMP
500,00
R$ 0,54900
274,50
TEUTO
64
12618 270999 DICLOFENACO, SAL POTÁSSICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML
AMP
3.000,00
R$ 0,60400 1.812,00
TEUTO
65
12619 267647 DIGOXINA, 0,25 MG
CPR
6.000,00
R$ 0,04800
288,00
PHARLAB
75
12629 268493 DOXAZOSINA MESILATO, 2 MG
CPR
500,00
R$ 0,13300
66,50
NOVA QUIMICA
82
12637 267657 FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG
CPR
4.000,00
R$ 0,16500
660,00
HIPOLABOR
86
12641 396471 FENOTEROL BROMIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FR 20 ML
Frasco
500,00
R$ 2,81600
1.408,00
HIPOLABOR
88
12643 267663 FUROSEMIDA, 40 MG
CPR
20.000,00
R$ 0,03700
740,00
PRATI DONADUZZI
95
12650 292194 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML
AMP
100,00
R$ 6,52000 652,00
CRISTALIA
98
12653 267674 HIDROCLOROTIAZIDA, 25 MG
CPR
10.000,00
R$ 0,01600
160,00
TEUTO
99
12654 270220 HIDROCORTISONA, 100MG, INJETÁVEL FR AMPOLA
Frasco
2.000,00
R$ 2,30000
4.600,00
TEUTO
117
12673 269846 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, GELÉIA BISNAGA 20 G
Unid
500,00
R$ 2,31000
1.155,00
PHARLAB
119
12675 273466 LORATADINA, 10MG
CPR
5.000,00
R$ 0,06200
310,00
GEOLAB
120 12676 273467 LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE FRASCO 100 ML
Frasco
700,00
R$ 2,16400
1.514,80
PHARLAB
127 12683 271600 METILPREDNISOLONA, SAL SUCCINATO, 125 MG, PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE, INJETÁVEL FR AMPOLA Frasco
100,00
R$ 8,69200
869,20 UNIAO QUIMICA
128 12684 267312 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,11600
348,00
HIPOLABOR
132 12688 345300 METRONIDAZOL, 100 MG/G, CREME VAGINAL, COM APLICADOR BISNAGA 50 GR
Und
300,00
R$ 4,80000 1.440,00
PRATI DONADUZZI
133 12689 267717 METRONIDAZOL, 250 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,10900
327,00
PRATI DONADUZZI
134 12690 268286 MICONAZOL, 20 MG/G, CREME BISNAGA 30 GR
Und
500,00
R$ 2,05000
1.025,00
PRATI DONADUZZI
140 12696 270007 NIMODIPINO, 30 MG
CPR
7.000,00
R$ 0,24400
1.708,00
VITAMEDIC
141 12697 267378 NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL FR 40 ML
Frasco
300,00
R$ 3,71200
1.113,60
PRATI DONADUZZI
146 12702 268277 OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL FR 2 ML
Frasco
200,00
R$ 1,17000
234,00
UNIAO QUIMICA
162 12719 267736 RANITIDINA CLORIDRATO, 150 MG
Unid
3.000,00
R$ 0,11400
342,00
GEOLAB
163 12720 272839 RISPERIDONA, 1 MG
CPR
7.000,00
R$ 0,11600
812,00
UNIAO QUIMICA
164 12721 268149 RISPERIDONA, 2 MG
CPR
7.000,00
R$ 0,12800
896,00
UNIAO QUIMICA
166 12723 294887 SALBUTAMOL, 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL FR 200 DOSES
Frasco
300,00
R$ 7,21500
2.164,50
TEUTO
167 12724 272365 SERTRALINA CLORIDRATO, 50MG
CPR
40.000,00
R$ 0,10300
4.120,00
GEOLAB
172 12730 272341 TIAMINA, 300 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,19200
576,00
HIPOLABOR
174 12732 328529 VALPROATO DE SÓDIO, 250 MG
CPR
1.000,00
R$ 0,25600
256,00
BIOLAB
181 12740 267712 OMEPRAZOL, 20 MG
CPR
40.000,00
R$ 0,05800
2.320,00
PRATI DONADUZZI
Valor do Contrato: 60.336,90 (sessenta mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos)
* MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Marca/Espec.
34
12588 268228 CEFALOTINA SÓDICA, 1 G, INJETÁVEL
AMP
500,00
R$ 3,43000
1.715,00
UNIÃO QUIMICA
53
12607 268237 CLORETO DE SÓDIO, 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF FR 10 ML FR 10 ML
Frasco
2.000,00
R $
0,15000
300,00
EQUIPLEX
93
12648 267669 HALOPERIDOL, 5 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,14000
1.120,00
UNIÃO QUIMICA
Valor do Contrato: 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais)
* COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Marca/Espec.
9
12562 267510 AMIODARONA, 200 MG
CPR
5.000,00
R$ 0,40960
2.048,00
geolab
13
12566 271217 AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG
CPR
3.000,00
R$ 1,22880 3.686,40
ems
22
12576 269956 BROMOPRIDA, 4 MG/ML, GOTAS FR 20 ML
Frasco
4.000,00
R$ 1,02000
4.080,00
mariol
40
12594 340101 CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, ENDOVENOSO FR AMPOLA
Frasco
1.500,00
R$ 2,68800 4.032,00
uniao
quimica
44
12598 267629 CINARIZINA, 75 MG
CPR
30.000,00
R$ 0,11500
3.450,00
neoquimica
52
12606 267162 CLORETO DE POTÁSSIO, 19,1%, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML
AMP
500,00
R$ 0,23040
115,20
samtec
59
12613 300733 DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML
AMP
2.000,00
R$ 0,47360
947,20
farmace
60
12614 267646 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FR 100 ML
Frasco
1.500,00
R$ 1,12500
1.687,50
hipolabor
61
12615 267645 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 MG
CPR
7.000,00
R$ 0,07680
537,60
geolab
72
12626 272588 DIVALPROATO DE SÓDIO, 250 MG
CPR
1.500,00
R$ 0,37360
560,40
zydus
73
12627 272589 DIVALPROATO DE SÓDIO, 500 MG
CPR
4.000,00
R$ 0,74670
2.986,80
zydus
83
12638 267660 FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG
CPR
5.000,00
R$ 0,10240
512,00
uniao quimica
85
12640 300723 FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FR 20 ML
Frasco
50,00
R$ 3,05920
152,96
uniao quimica
87
12642 267662 FLUCONAZOL, 150 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,28160
563,20
medquimica
94
12649 292196 HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML
AMP
800,00
R$ 1,15200
921,60
hypofarma
105 12661 273400 ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,11080
332,40
zydus
106 12662 273401 ISOSSORBIDA, SAL MONONITRATO, 40 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,20750
415,00
zydus
107 12663 268861 ITRACONAZOL, 100 MG
CPR
1.500,00
R$ 0,91230
1.368,45
neoquimica
108 12664 37676 IVERMECTINA, 6 MG
CPR
500,00
R$ 0,19970
99,85
vitamedic
113
12669 272789 LEVONORGESTRIL,ASSOCIADO A ETINILESTRADIOL 0,15MG+0,03MG, BLISTER CALENDARIO COM 21 COMPRIMIDOS BLISTER
Und
2.000,00
R$ 0,82170
1.643,40
cifarma
115
12671 268124 LEVOTIROXINA SÓDICA, 25 MCG
CPR
8.000,00
R$ 0,11990
959,20
merck
116
12672 268123 LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG
CPR
8.000,00
R$ 0,11990
959,20
merck
123 12679 273554 MELOXICAM, 15 MG
CPR
7.000,00
R$ 0,10240
716,80
pharlab
129 12685 267310 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML
AMP
1.000,00
R$ 0,29440 294,40
isofarma
138 12694 267729 NIFEDIPINO, 20 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,05120
409,60
geolab
144 12700 271606 NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG
Unid
5.000,00
R$ 0,31130
1.556,50
ranbaxy
150 12707 273257 OXCARBAZEPINA, 300 MG
CPR
1.000,00
R$ 0,55640
556,40
ranbaxy
151 12708 273256 OXCARBAZEPINA, 600 MG
CPR
1.000,00
R$ 1,08820
1.088,20
ranbaxy
152 12709 279493 ÓXIDO DE ZINCO, ASSOCIADO COM VITAMINA A + VITAMINA D, 150MG + 5.000UI + 900UI /G, POMADA BISNAGA 45 GR Unid
1.000,00
R $
2,67520
2.675,20
nativiya
153 12710 267777 PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FR 20 ML
Frasco
2.000,00
R$ 0,76800
1.536,00
farmace
154 12711 273940 PAROXETINA CLORIDRATO, 20 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,23890
477,80
aurobindo
156 12713 267773 PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO
Frasco
100,00
R$ 1,52320
152,32
nativita
157 12714 267741 PREDNISONA, 5 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,07170
215,10
neoquimica
161 12718 267772 PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,01540
123,20
osorio
169 12726 308882 SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG
CPR
2.000,00
R$ 0,10640
212,80
prati
175 12733 328532 VALPROATO DE SÓDIO, 50 MG/ML, XAROPE FR 100 ML
Frasco
100,00
R$ 4,03200
403,20
hipolabor
176 12735 328530 VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,51200
1.024,00
biolab
178 12737 279269 VARFARINA SÓDICA, 5 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,12800
256,00
uniao química
Valor do Contrato: 43.755,88 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
* REALMED DISTRIBUIDORA LTDA – EPP:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Marca/Espec.
14
12567 281135 AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO FR 100 ML
Frasco
1.000,00
R $
22,70000
22.700,00
SANDOZ
23
12577 269958 BROMOPRIDA, 5 MG/ML, INJETÁVEL AMPOLA 2 ML
AMP
1.500,00
R$ 1,38000
2.070,00
WASSER
36
12590 442703 CEFTRIAXONA SÓDICA, 500 MG, INJETÁVEL USO ENDOVENOSO FR AMPOLA Frasco
500,00
R$ 8,70000
4.350,00
EUROFARMA
37
12591 268415 CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, INTRAMUSCULAR FR AMPOLA
Frasco
500,00
R$ 9,67000
4.835,00
TEUTO
51
12605 272045 CLOPIDOGREL, 75 MG
CPR
1.000,00
R$ 0,36000
360,00
BRAINFARMA
76
12630 302442 DULOXETINA, 30 MG, MICROGRÂNULOS DE LIBERAÇÃO LENTA
CPR
400,00
R$ 1,42000
568,00
NOVA QUIMICA
126 12682 267689 METILDOPA, 250 MG
CPR
5.000,00
R$ 0,43000
2.150,00
BIOSINTETICA
145 12701 271607 NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 75 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,20000
400,00
HIPOLABOR
155 12712 273941 PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG
CPR
500,00
R$ 4,99000
2.495,00
LIBBS
168 12725 267747 SINVASTATINA, 20 MG
CPR
40.000,00
R$ 0,06500
2.600,00
SANVAL
180 12739 272091 VITAMINAS DO COMPLEXO B, VITAMINAS AMPOLA 2 ML
AMP
2.000,00
R$ 0,78000
1.560,00
HYPOFARMA
Valor do Contrato: 44.088,00 (quarenta e quatro mil e oitenta e oito reais)

* GREEN FARMACEUTICA LTDA- EPP:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
5
12558 271660 AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 3 MG/ML, XAROPE INFANTIL FR 100 ML
Frasco
2.000,00
R$ 1,66000
3.320,00
6
12559 271659 AMBROXOL, SAL CLORIDRATO, 6 MG/ML, XAROPE
ADULTO FR 100 ML
frasco
2.000,00
R$ 1,66000
3.320,00
16
12569 267140 AZITROMICINA, 500 MG
6000
6.000,00
R$ 0,55000
3.300,00
30
12584 267621 CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,24500
735,00
42
12596 340167 CIMETIDINA, 150 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML
AMP
1.000,00
R$ 0,88000
880,00
63
12617 361791 DICLOFENACO, SAL DIETILAMÔNIO, 11,6 MG/G EQUIVALENTE A 10 MG/G DO SAL POTÁSSICO, GEL BISNAGA 100 GR Und
5,50000
2.750,00
PHARLAB
78
12633 267652 ENALAPRIL MALEATO, 20 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,04300
344,00
80
12635 270621 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML
3.000,00
R$ 1,32000
3.960,00
FARMACE
96
12651 268463 HEPARINA SÓDICA, 5.000 UI/0,25 ML, INJETÁVEL AMPOLA 0,25 ML
AMP
50,00
R$ 4,88000
244,00
97
12652 272796 HEPARINA SÓDICA, 5.000UI/ML, INJETÁVEL AMPOLA 5 ML
AMP
50,00
R$ 11,13000 556,50
100 12655 294643 IBUPROFENO, 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FR 30 ML
Frasco
3.000,00
R$ 1,13000
3.390,00
114
12670 268125 LEVOTIROXINA SÓDICA, 100 MCG
CPR
8.000,00
R$ 0,15000
1.200,00
121 12677 268856 LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG
CPR
5.000,00
R$ 0,04000
200,00
124 12680 397597 METFORMINA CLORIDRATO, ASSOCIADA À VILDAGLIPTINA, 500 MG + 50 MG CPR
1.000,00
R$ 2,45000
2.450,00
125 12681 397600 METFORMINA CLORIDRATO, ASSOCIADA À VILDAGLIPTINA, 1 G + 50 MG
CPR
1.000,00
R$ 2,45000
2.450,00
Valor do Contrato: 29.099,50 (vinte e nove mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
* DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
81
12636 270846 ESTRADIOL,VALERATO ASSOCIADO COM NAROTISTERONI ENCENTADO 5MG+1ML INJETAVEL AMPOLA 1ML
CPR
15,64000
7.820,00
CIFARMA
89
12644 268185 GLICEROL, 95%, SUPOSITÓRIO INFANTIL
Und
50,00
R$ 1,26000
63,00
90
12645 268186 GLICEROL, 95%, SUPOSITÓRIO ADULTO
Unid
50,00
R$ 1,55000
77,50
Valor do Contrato: 7.960,50 (sete mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos).
* MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI-ME:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
43
12597 354314 CIMETIDINA, 400 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,83000
1.660,00
50
12604 272042 CLONIDINA CLORIDRATO, 0,2 MG
CPR
500,00
R$ 0,40000
200,00
71
12625 267205 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) FR 20 ML
Frasco
2.000,00
R$ 1,24000
2.480,00
Valor do Contrato: 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais)

Marca/Espec.
NATULAB
NATULAB
PHARLAB
HIPOLABOR
HYPOFARMA
500,00

R

$

R

$

SANVAL
ALQUEI
CRISTALIA
CRISTALIA
NATULAB
MERCK
PRATI
NOVARTIS
NOVARTIS
Marca/Espec.
500,00
GLOBO
GLOBO
Marca/Espec.
TEUTO
BOEHERINGER
FARMACE

* SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Marca/Espec.
1
12553 268370 ACICLOVIR, 200 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,21000
630,00
PHARLAB
10
12563 271710 AMIODARONA, 50MG/ML, INJETÁVEL AMPOLA 3 ML
AMP
1.000,00
R$ 1,89000
1.890,00
HIPOLABOR
28
12582 267618 CARBAMAZEPINA, 200 MG
CPR
15.000,00
R$ 0,10000
1.500,00
UNIÃO QUIMICA
31
12585 267564 CARVEDILOL, 12,5 MG
CPR
5.000,00
R$ 0,13000
650,00
NOVA QUIMICA
54
12608 267638 CLORPROMAZINA, 100 MG
CPR
5.000,00
R$ 0,19000
950,00
UNIAO QUIMICA
68
12622 270590 BETAMETASONA, DIPROPIONATO, ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, 5MG + 2MG, INJETÁVEL AMPOLA 1 ML
AMP
1.000,00
R$ 4,05000
4.050,00
PHARLAB
70
12624 268252 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML
AMP
2.000,00
R$ 0,41000
820,00
FARMACE
74
12628 268960 DOPAMINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML
AMP
200,00
R$ 1,26000
252,00
UNIAO QUIMICA
79
12634 267282 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML
AMP
2.000,00
R$ 0,99000 1.980,00
HIPOLABOR
84
12639 300725 FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML
AMP
500,00
R$ 1,74000
870,00
CRISTALIA
91
12646 273119 GLIMEPIRIDA, 2 MG
CPR
7.000,00
R$ 0,14000
980,00
EMS
135 12691 404508 MULTIVITAMINAS, ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS, VITS:A,B1,B2,B3,B5,B7,B12,C,E; EXTRATO P. GINSENG, ÁCIDO FÓLICO, FUMARATO FERROSO,
SELENATO DE SÓDIO, ADENOSINA, BETACAROTENO, INOSITOL
CPR
5.000,00
R$ 0,06000
300,00
NATULAB
137 12693 273167 NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA BISNAGA 10 GR Unid
1.000,00
R$ 1,30000 1.300,00
SOBRAL
149 12706 268160 OMEPRAZOL, 40 MG, INJETÁVEL AMPOLA 5 ML
AMP
300,00
R$ 5,74000
1.722,00
BLAUSEGEL
159 12716 267768 PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,11000
330,00
CRISTALIA
160 12717 267769 PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML AMP
500,00
R$ 1,95000
975,00
CRISTALIA
179 12738 425364 VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, B12 AMPOLAS 2 ML
AMP
2.000,00
R$ 0,83500
1.670,00
HIPOFARMA
Valor do Contrato: 20.869,00 (vinte mil, oitocentos e sessenta e nove reais)
* POLLO HOSPITALAR LTDA:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Marca/Espec.
11
12564 276333 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 75 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,22500
675,00
EMS
18
12571 346586 BECLOMETASONA DIPROPIONATO, 50 MCG/DOSE, AEROSSOL BUCAL, FRASCO DOSEADOR FR 200 DOSES
Frasco
50,00
R $
50,00000
2.500,00
CHIESI
20
12574 270140 BIPERIDENO, 2 MG
CPR
12.000,00
R$ 0,20000
2.400,00
CRISTALIA
24
12578 266706 BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM Válvula DOSIFICADORA FR 120 DOSES Frasco
150,00
R$ 14,93000
2.239,50
EMS
25
12579 266707 BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 64MCG/DOSE, FRASCO COM Válvula DOSIFICADORA FR 120 DOSES Frasco
150,00
R$ 26,47000
3.970,50
EMS
29
12583 396076 CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 600 MG + 400 UI
CPR
4.500,00
R$ 0,15200
684,00
BIONATUS
46
12600 267522 CLOMIPRAMINA, 25 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,87600
2.628,00
EMS SIGMA PHARMA
55
12609 267635 CLORPROMAZINA, 25 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,21900
1.752,00
CRISTALIA
56
12610 272782 CODEÍNA, 30 MG
CPR
3.000,00
R$ 1,23500
3.705,00
CRISTALIA
69
12623 267203 DIPIRONA SÓDICA, 500 MG
CPR
30.000,00
R$ 0,08600
2.580,00
GREENPHARMA
92
12647 267670 HALOPERIDOL, 1 MG
CPR
4.000,00
R$ 0,14000
560,00
CRISTALIA
102 12657 267292 IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG
CPR
10.000,00
R$ 0,28900
2.890,00
CRISTALIA
104 12660 268331 IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FR 20 ML
Frasco
1.000,00
R$ 0,75500
755,00
HIPOLABOR
111
12667 270130 LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG
CPR
1.000,00
R$ 0,86900
869,00
CRISTALIA
112
12668 305270 LEVOFLOXACINO, 500 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,69900
1.398,00
EMS
122 12678 398702 MEDROXIPROGISTERONA ACETATO 150MG/MLSUSPENSÃO INJETAVEL AMPOLA 1 ML
AMP
300,00
R$ 11,51000 3.453,00
EMS
/ GERMED
139 12695 273710 NIMESULIDA, 100 MG
CPR
40.000,00
R$ 0,07400
2.960,00
PRATI
165 12722 292331 SALBUTAMOL, 0,4 MG/ML, XAROPE FR 120 ML
Frasco
1.000,00
R$ 1,19000
1.190,00
NATULAB
170 12727 308884 SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FR 100 ML
Frasco
800,00
R$ 1,95600
1.564,80
SOBRAL
171 12728 292345 SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS FR 30 ML
Frasco
500,00
R$ 0,84400 422,00
NATULAB
173 12731 268864 TICLOPIDINA, 250 MG
CPR
2.000,00
R$ 0,42800
856,00
EMS
177 12736 306146 VALSARTANA, 320 MG
CPR
1.000,00
R$ 0,81700
817,00
SEM
Valor do Contrato: 40.868,80 (quarenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)
* AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI – ME:
Item Código Descrição
Unidade
Quant.
Valor Unit.
Valor Total
Marca/Espec.
3
12555 267507 ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL FR 10 ML
Frasco
1.000,00
R$ 1,43000
1.430,00
PRATI DONADUZZI
48
12602 272044 CLONIDINA CLORIDRATO, 0,15 MG
CPR
200,00
R$ 0,27000
54,00
BOEHRINGER
49
12603 340206 CLONIDINA CLORIDRATO, 0,15 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML AMP
100,00
R$ 8,20000
820,00
CRISTALIA
57
12611 267643 DEXAMETASONA, 0,1%, CREME
Und
3.000,00
R$ 1,15000
3.450,00
SANVAL
58
12612 267644 DEXAMETASONA, 0,5 MG
CPR
1.000,00
R$ 0,40000
400,00
ACHE
66
12620 272336 DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE, 3MG + 5MG + 100MG + 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 10 ML
AMP
800,00 R$ 4,11900
3.295,20
TAKEDA
67
12621 27233 DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 25MG + 5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS FR 20 ML
Frasco
1.000,00
R $
2,50000
2.500,00
CIFARMA
77
12632 267651 ENALAPRIL MALEATO, 10 MG
CPR
8.000,00
R$ 0,03800
304,00
SANVAL
109 12665 437284 LEVETIRACETAM 750 MG
CPR
400,00
R$ 7,30000
2.920,00
UCB
130 12686 276657 METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA
CPR
3.000,00
R$ 0,80000
2.400,00
HYPERMARCAS
142 12698 268273 NITROFURANTOÍNA, 100 MG
CPR
1.000,00
R$ 0,26000
260,00
TEUTO
143 12699 268851 NORFLOXACINO, 400 MG
CPR
3.000,00
R$ 0,23000
690,00
MEDQUIMICA
147 12703 296741 OLMESARTANA MEDOXOMILA, 20 MG
CPR
1.000,00
R$ 0,87000
870,00
TORRENT
148 12704 296742 OLMESARTANA MEDOXOMILA, 40 MG
CPR
1.000,00
R$ 0,94000
940,00
TORRENT
158 12715 268150 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FR 60 ML
Frasco
700,00
R$ 3,63000
2.541,00
HIPOLABOR
Valor do Contrato: 22.874,20 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos)
VALOR: R$ 277.327,78 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos).
O FORNECIMENTO SERÁ REALIZADO DE FORMA PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE SOLICITADA E A ENTREGA DEVERÁ SER EFETUADA NOS TERMOS DO EDITAL AO
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.
AMPARO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI FEDERAL Nº 10.520/2002; DECRETO FEDERAL Nº 3931/2001.
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 15/02/2019.
BRASILÂNDIA DO SUL - PR, 15 de fevereiro de 2019.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Município de Pérola, Estado do Paraná, através do Serviço de Fiscalização, nos termos do artigo 115 da Lei Complementar n° 15/2011 (Código de Posturas
Municipais), notifica os proprietários abaixo relacionados, para proceder a limpeza de seus lotes, prazo máximo de 10 dias a contar da data da presente
notificação.
Decorrido o prazo acima concedido, e não sendo atendida a notificação, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 115, §3° inciso II da lei acima
informada, e os serviços serão executados pelo Município de Pérola.
Sendo executado o serviço pelo Município, será cobrada a importância de R$ 891,10 (Oitocentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pela limpeza de cada
lote.
Outrossim, solicita-se a periódica manutenção da limpeza do referindo lote. OBS: Manter o terreno limpo, evita objetos que acumulam água, eliminando o
criadouro do mosquito transmissor da DENGUE, ZIKA VIRUS e FEBRE CHIKUNGUNYA. Se por ventura no recebimento desta notificação a limpeza já tenha sido
efetuada, queira por gentileza desconsiderá-la.
Pérola, em 15 de fevereiro de 2019.
DIRCE MEDEIROS LOPES
RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 124
BAIRRO: JARDIM PARIS
INSC: 728050
MIGUEL SONIVALDO COTRIM DE SOUZA
RUA SEBASTIAO MEDEIROS, 66
BAIRRO: JARDIM PARIS II
INSC: 804400
MIGUEL SONIVALDO COTRIM DE SOUZA
RUA SEBASTIAO MEDEIROS, 86
BAIRRO: JARDIM PARIS II
INSC: 804600

LUIZ ALBERTO HESPANHOL
RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 68
BAIRRO: JARDIM PARIS
INSC: 728420
MIGUEL SONIVALDO COTRIM DE SOUZA
RUA SEBASTIAO MEDEIROS, 76
BAIRRO: JARDIM PARIS II
INSC: 804500
MIGUEL SONIVALDO COTRIM DE SOUZA
RUA SEBASTIAO MEDEIROS, 96
BAIRRO: JARDIM PARIS II
INSC: 804700

municipio de pérola

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019
COM RESERVA DE COTA DE 25% PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS para eventual e futura contratação do objeto abaixo especificado, observada as
disposições contidas no presente Edital.
TIPO: Menor Preço Unitário Por Item.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente) Faixa “F” do D.E.R., para manutenção da malha viária urbana do Município de
Pérola, Estado do Paraná.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os
envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolados
IMPRETERIVELMENTE, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura de Pérola, sito na Av. Dona
Pérola Byington, nº 1800 Pérola/PR, até as 11h00min do mesmo dia previsto para abertura do
certame, onde não serão aceitos envelopes com protocolo após o horário determinado, com o
objetivo de não causar tumulto no momento de inicio da sessão.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h00min do
dia 28/02/2019.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida
Dona Pérola Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02 de 17 de julho de 2002, Lei 8666/93 e suas alterações,
Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 012/2009 e Decreto Municipal
nº 257 de 18 de agosto de 2009.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do presente Edital e seus anexos, encontra-se disponível
no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Demais
informações pelo telefone: (44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h30min às 11h30min
e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR, 15 de Fevereiro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019
COM RESERVA DE COTA DE 25% PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
O MUNICÍPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual
e futura contratação do objeto abaixo especificado, observada as disposições contidas no presente Edital.
TIPO: Menor Preço Unitário Por Item.
OBJETO: Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais para manutenção de Estradas
Rurais do Município de Pérola, Estado do Paraná.
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a
proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolados IMPRETERIVELMENTE, no Setor
de Protocolo Geral da Prefeitura de Pérola, sito na Av. Dona Pérola Byington, nº 1800 Pérola/PR, até
as 11h00min do mesmo dia previsto para abertura do certame, onde não serão aceitos envelopes com
protocolo após o horário determinado, com o objetivo de não causar tumulto no momento de inicio da
sessão.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 14h00min do dia
01/03/2019.
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pérola, sito na Avenida Dona Pérola
Byington, nº 1800, CEP: 87.540-000, em Pérola, Estado do Paraná.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02 de 17 de julho de 2002, Lei 8666/93 e suas alterações, Lei
Complementar nº 123/06 e suas alterações, Decreto Municipal nº 012/2009 e Decreto Municipal nº 257
de 18 de agosto de 2009.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do presente Edital e seus anexos, encontra-se disponível no endereço
eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br/, no link Processos Licitatórios. Demais informações pelo telefone:
(44) 3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.
Pérola/PR, 15 de Fevereiro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito.

DIRCE MEDEIROS LOPES
RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 99
BAIRRO: JARDIM PARIS
INSC: 728550
DIRCE MEDEIROS LOPES
RUA FRANCISCO AUGUSTO LOPES, 224
BAIRRO: JARDIM PARIS
INSC: 727310
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ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 012/2019
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas
apresentadas ao Pregão Presencial nº 01/2019, 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 01/2019, que tem por
objeto o Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para
fornecimento de todos os medicamentos que constem em lista oficial de preçosTabela de Preços Máximos de Medicamentos por Princípio Ativo para Compras
Públicas e Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), editada pela Câmara de
Regulação - CMED, Secretaria Executiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde, mediante maior percentual de desconto no Preço Máximo
de Venda ao Governo, para distribuição gratuita aos usuários da Rede Pública de
Saúde do Município de Pérola, tendo sido declarada vencedora a empresa abaixo
especificada, nos termos da ata anexada no referido processo:
EMPRESA
PERCENTAL DE
DESCONTO %
VALOR TOTAL A SER FORNECIDO (R$)
M A FERREIRA FARMÁCIA - ME
32%
47.600,00
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido
contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pérola/PR, 15 de fevereiro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 34/2017
Tomada de Preços nº 07/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PÉROLA
CONTRATADA: AC ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL LTDA-EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo da vigência do presente contrato estabelecido na Cláusula Quarta,
com término previsto para 26 de Agosto de 2019.
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescido na cláusula terceira do presente instrumento o valor de R$ 112.800,00 (Cento
e doze mil e oitocentos reais), referente ao acréscimo de serviços estabelecido na cláusula segunda, a serem pagas
em 06 (seis) parcelas mensais no valor de R$ 18.800,00 (Dezoito mil e oitocentos reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.
Data da Assinatura: 15/02/2019.
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DECRETO Nº 011/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere
a lei orgânica do município,
DECRETA:
Art. 1º. Conforme decisão do Conselho Municipal de Saúde no dia 31 de janeiro de 2019, fica convocada a XII
Conferência Municipal de Saúde de Pérola para o dia 22 de março de 2019;
Art. 2º. A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da política de saúde conforme dispões
a lei federal nº. 8.142/90;
Art.3º. O tema central da conferência será: DEMOCRACIA E SAÚDE
Art.4º. A XI Conferência Municipal de Saúde será realizada á partir das 13h00min, no Centro Cultural Prefeito Elizeu
Lannes do Carmo, sito á Av. Presidente Vargas, 1281 nesta cidade e comarca de Pérola-PR;
Art.5º. A conferencia será presidida pelo Prefeito Municipal, senhor Darlan Scalco e no seu impedimento pela viceprefeita, senhora Ana Luzevilde Biaca de Sousa e coordenada pela presidente do Conselho Municipal de Saúde;
Art.6º. As normas de organização e funcionamento serão expedidas e deliberadas pelo Conselho Municipal de Saúde;
Art.7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 14 de Fevereiro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito Municipal

municipio de pérola

DECRETO Nº 010/2019
Pérola, PR, 14 de Fevereiro de 2019.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere
a lei 8142/90, a lei 8080/90 e a lei 1451 de 13/11/2009 em vigor, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado os conselheiros titulares e suplentes abaixo relacionados para compor o conselho municipal
de saúde de Pérola, PR.
Art. 2º. Fica nomeado presidente a conselheira Claudete Barbosa de Andrade Oliveira representante do segmento
dos trabalhadores da Saúde.
SEGMENTO: GOVERNO MUNICIPAL: REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE
TITULAR:
ROSANGELA GUANDALIN
SUPLENTE:
MAYCON JUNIOR DOS SANTOS
SEGMENTO: GOVERNO MUNICIPAL: REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA FAZENDA:
TITULAR:
FERNANDO LUIZ DOS ANJOS
SUPLENTE:
JULIANA LOMBARDI DE OLIVEIRA
SEGMENTO: GOVERNO MUNICIPAL: REPRESENTANTE DA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA
TITULAR
MARIA SONIA CELINI
SUPLENTE
CLEONICE AP. SCALCO FAVERO.
PRESTADORES PRIVADOS CONTRATADOS PELO SUS:
TITULAR:
ERIKA RODRIGUES MENDES
SUPLENTE:
MICHEL ALEX FERREIRA
REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DO SUS
TRABALHADORES DA SAÚDE
TITULAR
CLAUDETE BARBOSA DE ANDRADE OLIVEIRA
SUPLENTE:
ALEXANDRA NAKAU OKAMOTO ROSAR
TITULAR
VICENTE ROSAR
SUPLENTE
MARTA MARIA VIEIRA FONSECA
TITULAR
FERNANDA ASSUNÇÃO DOS ANJOS
SUPLENTE
LIGIANE CRISTINA CAMPOS
SEGMENTO: VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
TITULAR
PATRÍCIA FAVERO MARÓSTICA FERREIRA
SUPLENTE
HELEN CARLA FERREIRA GOMES
SEGMENTO: USUÁRIOS: REPRESENTANTE DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS: (IGREJA CATÓLICA).
TITULAR
GILDO FERNANDES
SUPLENTE
MARIA JOSÉ PERISSATO DE ANDRADE
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS URBANAS (APAPE-PEROLATE)
TITULAR
LEONICE RIBEIRO DA FONSECA
SUPLENTE
ELIZIÁRIA DA SILVA
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS RURAIS
TITULAR
JOSE CORDOM PERES
SUPLENTE
OTÁVIO AQUINO BATISTA
SINDICATO RURAL PATRONAL
TITULAR
SIMONE MARSOLA MUNHOZ DO COUTO
SUPLENTE
PAULO RAPHAEL GOMES
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - (APAE)
TITULAR
SILVÂNIA FORMÁGIO RISSATO
SUPLENTE
LIGIA PÍCOLI
ASSISTENCIA SOCIAL
TITULAR
CÁSSIA TALITA MOREIRA TOMAZ
SUPLENTE
LUCIA MARIA BERGAMIN
ASSOCIAÇÃO PASTORAL DA CRIANÇA
TITULAR
MARIA MARTINS VOLPATO
SUPLENTE
DIVA LUIZA RUBIO
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
TITULAR
MARTHA DOS SANTOS TEODORO
SUPLENTE
VALENTIM FRANCISCO MORGADO
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, PR, 14 de Fevereiro de 2019.
DARLAN SCALCO
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA PÚBLICA
Referência: Inexigibilidade de chamamento público – Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Colaboração.
Base legal: Art. 31 e 32, da Lei Federal nº 13019/14, alterada pela Lei 13204/15 e Art. 10 e 11, do Decreto Municipal
nº 296/16.
Organização da Sociedade Civil/Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PÉROLA
– APAE.
CNPJ: 77.842.995/0001-62
Endereço: Rua Olavo Bilac, nº 970, Centro, Pérola/PR, CEP: 87.540-000.
Objeto proposto: Prestação de serviços de acolhimento e formação integral às pessoas portadoras de necessidades
educativas especiais, integração das famílias na criação e educação dos filhos, sendo atendidos alunos na creche
– crianças de 0 a 3 anos, Pré-Escola – crianças de 4 a 5 anos, Ensino Fundamental e EJA em período parcial na
modalidade: Educação Especial, com repasse do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), em consonância com o Plano de Trabalho.
Valor Total do Repasse: R$ 185.716,50.
Período: Janeiro à Dezembro de 2019.
Tipo da Parceria: Colaboração.
Justificativa da Inexigibilidade: Pelo presente, esclarecemos que a inexigibilidade do chamamento público, no ajuste
a ser firmado com a Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pérola se
justifica em função de que o objeto pactuado, inviabiliza a competição entre as organizações da sociedade civil, ou
seja, é de natureza singular, em razão de que em nosso Município as metas somente podem ser atingidas por essa
entidade parceira, sendo a única a ofertar na região de Pérola o serviço de proteção social especial para pessoa
com deficiência. Sendo de grande relevância os serviços ofertados, em razão da facilidade de deslocamento dos
usuários pela proximidade. Nesse contexto, mediante a inegável natureza pública dos serviços ofertados pela
Proponente na área supramencionada, o repasse de recursos é medida que se impõe, eis que são prerrogativas/
direitos constitucionalmente reconhecidos aos cidadãos, em caráter público de prestação, sendo facultado ao gestor,
na Administração Pública, a celebração de parcerias com entidades civis para a execução dos mesmos.
Pelo exposto, em face de inegável relevância social da Proponente e considerando ser a ÚNICA na região:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE do Município de Pérola, fica nos termos do Art.
31 e 32 da Lei 13.019/14, inexigível o Chamamento Público por inviabilidade de competição em razão da natureza
singular do objeto da parceria.
Diante do exposto, rogo a Vossa Excelência que se digne ratificar à presente justificativa e determine sua publicação
no diário oficial do Município de Pérola, para que no prazo de 05 (cinco) dias, havendo outra instituição com expertise
manifeste seu interesse, para que se produza a eficácia do ato.
Pérola/PR, 14 de dezembro de 2018.
MARIA SONIA CELINI
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
DARLAN SCALCO
Prefeito
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

