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Justiça acolhe justificativas e Ibaiti  
mantém o comércio aberto

A Juíza titular da Vara de Fazenda Pública de Ibaiti, Dra Nara Meranca Bueno Pereira Pinto acabou de expedir decisão negando 
a liminar pedida pelo Ministério Público de Ibaiti, que pretendia o fechamento do comércio local, por causa da crise do COVID 19.
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As cores quentes 
da guerra fria

[A RTIGO ]

Dia desses, estava bem 
feliz em casa largada às 
horas. Eis que me deparo com 
um lote de reprise da saga 
Indiana Jones. A atenção era 
quase nula ao conteúdo do 
filme e sobressaiu-se a isso 
um pensamento de escrever 
sobre como Hollywood “se 
fez” fazendo propaganda 
contrária à URSS. Muitas das 
produções clássicas de 80/90 
se sustentam no conceito dua-
lista e maniqueísta advindo 
da guerra fria.
Eu tenho 32 anos. Isso signi-
fica que somado às muitas 
doses de Nescau (achando eu 
que era meu suco de frutas 
Gummy) minhas tardes eram 
regadas a filmes que hoje 
são cultuados por gerações 
saudosistas ou jovens que se 
sentem deslocados. É interes-
sante pensar que filmes como 
“Rambo”, “Rock” e “Indiana 
Jones”, a princípio inofensi-
vos, emergem a disputa entre 
o bem e mal personificada na 
figura dessas duas nações. 
Ora, mas é fato que o cinema 
foi uma grande ferramenta 
propagandista da Guerra 
Fria. Filmes mais diretos 
como “Moscou contra 007”, 
“Apocalypse Now”, “Apollo 
13” entre tantos outros retra-
tam a forma como a difusão 
de elementos ideológicos e 
patrióticos foi tônica desse 
ciclo e responsável pela valo-
rização da cultura capitalista, 
leia-se estadunidense, sendo 
o entretenimento a arma 
silenciosa que causou mais 
estragos no período, pois 
muito além de conquistar 

apenas territórios criou 
desejos e necessidades que 
só o capitalismo é capaz de 
suprir. Bingo!
Só que a raiz de tudo isso não 
se restringe aos saudosos 
anos 80 e 90, onde minhas 
tardes eram amplas e diver-
tidas. A guerra fria durou 
quatro longas décadas de 
tensão e apreensão, como se 
a qualquer instante o mundo 
fosse simplesmente explodir 
de um lado, e porque não 
dizer, de ambos. O cinema 
foi usado como instrumento 
de fortalecimento da imagem 
de um regime (principal-
mente capitalista) e conse-
quentemente formação de 
uma cultura, influenciando 
comportamentos e formas 
de percepção da realidade. 
Quem conta a história, faz um 
mundo do seu jeito e foram 40 
anos e muitas histórias com 
o objetivo de fazer o mundo 
de um único jeito.
Desta forma, a diversidade de 
temas e conteúdo servia para 
atrair público para tratar do 
mesmo assunto. De filmes de 
aventura à corrida espacial, 
a sombra da batalha abstrata 
da Guerra Fria impregnou 
gêneros diferentes, garan-
tindo sua abrangência e eficá-

cia na utilização do entreteni-
mento como difusor político 
e moldador de posturas, a 
partir da organização sim-
bólica desses elementos. Daí 
a importância de Hollywood 
neste contexto, como parte de 
uma indústria cultural que é, 
sintetizar os conceitos e ideo-
logias “benignas” de mundo 
livre e sonhos possíveis de 
sucesso e fortuna e dizimar 
qualquer possibilidade de 
projeção do “maligno” socia-
lismo, inserido em seu sonho 
de liberdade, fraternidade e 
igualdade.
Em 1987 a Conferência de 
Washington dava fim a 
Guerra Fria e, dois anos 
mais tarde, o símbolo da 
disputa entre os dois blocos 
econômicos pela hegemonia 
mundial viraria ruínas. No 
entanto, não ruíram com o 
Muro de Berlim as possibli-
dade do uso do cinema para 
reafirmar ideologias ou refor-
çar/ moldar culturas aliadas 
a um interesse específico. O 
que ruiu foi a ideia de que 
no cinema é “tudo de men-
tirinha”, esta ficou perdida 
entre os escombros invisíveis 
da guerra em que o vencedor 
eliminou seu oponente sem 
precisar atirar.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologa a Licitação Modalidade Pregão nº 

01/2020-SCMSQ.
A Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos, 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, neste ato represen-
tada pelo seu Presidente e pelo Presidente da Comis-
são de Licitações no uso de suas atribuições legais e 
considerando o que dispõe a Lei Federal n° 8.666/93 

de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
analisa e confirma todos os atos praticados no curso da 
Licitação, declarando não haver nenhum ato impróprio 

na classificação das propostas que possam arguir a 
nulidade proporcional ou total do processo.

Diante disto homologa efetivando juízo de conveniência 
acerca da licitação na modalidade Pregão Presencial 

nº 01/2020, referente ao objeto: A possível aquisição de 
Equipamentos Hospitalares e Material Permanente para 

a Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos.
EDIFÍCIO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

SIQUEIRA CAMPOS, 04 DE MARÇO DE 2020.

  JOAQUIM GOMES NETO
PRESIDENTE SCMSQ

DAVID CARLOS DE LIMA
PRESIDENTE COMISSÃO

DE LICITAÇÕES

Extrato de Contrato
Processo Administrativo nº. 01/2020
Pregão Presencial Nº 01/2020
Órgão Gestor: Santa Casa de Misericórdia de Siqueira 
Campos 
CNPJ/MF nº 81.818.973/0001-34 
Objeto: “A possível Aquisição de equipamentos hospitala-
res e material permanente em atendimento ao convênio 
firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Siqueira 
Campos e o Ministério da Saúde. 
Validade: 180 (Cento e Oitenta) dias, ou seja, de 06 de 
Março de 2010 a 06 de Setembro de 2020. 
CONTRATO Nº 01/2020 – R.A. MARTINS - DISTRIBUI-
DORA - EIRELI 
CNPJ/MF nº 26.984.213/0001-99, referente aos itens 
01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12 e 13, 14, 15 e 17 
do processo licitatório, perfazendo o valor total de R$ 
127.425,00 (Cento e Vinte Sete Mil e Quatrocentos e 
Vinte e Cinco Reais). 
Siqueira Campos-PR, 01 de Abril de 2020.
Joaquim Gomes Neto
Presidente

Extrato de Contrato
Processo Administrativo nº. 01/2020
Pregão Presencial Nº 01/2020
Órgão Gestor: Santa Casa de Misericórdia de Siqueira 
Campos 
CNPJ/MF nº 81.818.973/0001-34 
Objeto: “A possível Aquisição de equipamentos hospitala-
res e material permanente em atendimento ao convênio 
firmado entre a Santa Casa de Misericórdia de Siqueira 
Campos e o Ministério da Saúde. 
Validade: 180 (Cento e Oitenta) dias, ou seja, de 06 de 
Março de 2010 a 06 de Setembro de 2020. 
CONTRATO Nº 02/2020 – MULTIHOSP COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/MF nº 32.421.421/0001-82, referente ao item 09 
do processo licitatório, perfazendo o valor total de R$ 
100.400,00 (Cem Mil e Quatrocentos Reais).
Siqueira Campos-PR, 01 de Abril de 2020.
Joaquim Gomes Neto

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Íldima Lima
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[PEDIDO]

Vereador solicita a prefeita isenção de 
impostos durante período de pandemia

Medida seria referente a impostos como o ISS e IPTU, além de 
programas de renda municipais durante o período de crise

Na terça-feira (07), 
o vereador Jean Carlos 
Klichowski protocolou 
junto à Prefeitura diversos 
pedidos de contrapartida 
do Município em rela-
ção ao enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. 
Ele pede que a prefeita 
Nerilda Penna deixe de 
cobrar impostos como o 
ISS (Imposto sobre serviços 

de qualquer natureza) e o 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), além 
de fornecer programas de 
renda municipais durante 
o período de crise.
“Nós esperamos algum 
programa ou proposta para 
os comerciantes e para a 
população de baixa renda 
enfrentar essa situação 
de pandemia. Espero que 

nossa gestora possa estar 
vendo a viabilidade de 
aplicação destas propostas 
no município” comentou o 
parlamentar.
Dentre as propostas apre-
sentadas, o vereador pede 
a suspensão pelo período de 
90 dias da cobrança do ISS 
e do IPTU a microempresas 
e empresas de pequeno 
porte, a suspensão da 

cobrança de dívidas de 
pavimentação asfáltica e 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) pelo 
período de 90 dias para 
residências estimadas pela 
prefeitura no valor de até 
150 mil reais.
Na parte social, Jean soli-
citou a intensificação na 
identificação de famílias 
em situação de vulnerabili-

dade social e ampliação dos 
números de distribuição de 
cestas básicas. “Caso haja 
necessidade financeira na 
Secretaria de Saúde ou 
secretaria de Ação Social 
de implementação de pro-
gramas de combate ao 
COVID-19, proponho a cria-
ção de um fundo municipal 
para doações de pessoas 
físicas e jurídicas” disse.

Das Agências

PROGRAMA 
MUNICIPAL DE RENDA[ [

Jean também solici-
tou que a prefeita analise a 
possibilidade da criação de 
um programa municipal de 
distribuição de renda por 
um período de 90 dias para 
as famílias que não estejam 
incluídas em nenhum pro-
grama social do Governo 

Federal.
Por fim, ele também reque-
reu ao Governo Estadual 
para que não haja inter-
rupção pelo prazo de três 
meses no abastecimento 
de água e fornecimento de 
energia elétrica, em razão 
dos atrasos no pagamento.

Nós esperamos algum programa ou 
proposta para os comerciantes e para 
a população de baixa renda enfrentar 
essa situação de pandemia
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MENSALIDADES

O deputado Hussein Bakri 
(PSD), líder do Governo 
e presidente da Comissão 
de Educação da Assem-
bleia Legislativa, espera 
para hoje a proposta dos 
sindicatos das escolas e 
das faculdades particu-
lares do Paraná  sobre a 
cobrança das mensalida-
des em meio à pandemia 
do coronavírus. "De um 
lado, argumenta-se que as 
escolas e faculdades estão 
economizando em gastos 
com água, luz, telefone. De 
outro, que as aulas online 
exigem investimentos que 
não estavam programados 
inicialmente".

DIVULGAÇÃO
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[CONTINUA]

Justiça acolhe justificativas e Ibaiti 
e mantém o comércio aberto

Apesar da decisão, medidas restritivas devem ser adotadas para prevenir a COVID-19

A Juíza titular da Vara de 
Fazenda Pública de Ibaiti, 
Dra Nara Meranca Bueno 
Pereira Pinto  acabou de 
expedir decisão negando a 
liminar pedida pelo Minis-
tério Público de Ibaiti, que 
pretendia o fechamento do 
comércio local, por causa 

da crise do COVID 19.
Na ação o Ministério 
Público questiona os decre-
tos baixados pelo prefeito 
Dr. Antonely Carvalho, 
que autorizaram o fun-
cionamento do comércio, 
mediantes regras e condi-
ções sanitárias.

Na decisão, a juíza escla-
rece que os decretos não 
possuem qualquer vício 
ou ilegalidade.  Em uma 
das passagens da decisão 
a magistrada destacou a 
importância de preservar 
a economia local, assegu-
rando a preservação de 

empregos. “Cada cidade 
possui uma realidade dife-
rente a ser considerada 
devendo o prefeito nesse 
caso estabelecer as medi-
das mais eficazes para 
preservar a população local 
e ao mesmo tempo manter 
a economia local”.

Com a decisão, o comércio 
ibaitiense poderá conti-
nuar funcionando, desde 
que sejam cumpridas as 
regras e condições esta-
belecidas nos decretos do 
executivo Municipal.

Forças de segurança com 
agentes políciais militares, 
civis, Defesa Civil, bombei-
ros, Vigilância Sanitária 
e Secretaria de saúde do 
município de Ibaiti realiza 
uma operação nas ruas do 
centro de Ibaiti.
O objetivo é evitar aglo-
merações em frente às 
agências bancárias e casas 
lotéricas da cidade.

[CONTROLE]

Com a decisão, o comércio 
ibaitiense poderá 
continuar funcionando

PROPOSTA

A demanda foi levada a Bakri pela deputada Mara 
Lima (PSC) e pelo deputado Evandro Araújo 
(PSC) e a proposta das escolas e faculdades par-
ticulares será entregue ao Governo Estado.

OPERAÇÕES BANCÁRIAS

O Senado vai votar na semana que vem projeto 
de lei que suspende até o final do ano das tarifas 
de transferências bancárias. Hoje, os correntistas 
têm direito a duas transferências gratuitas entre 
contas do mesmo banco, por mês. O senador 
Alvaro Dias (Podemos), autor do projeto, observa 
que esse número tão pequeno de transferên-
cias sem cobrança de tarifa é insuficiente para 
lidar com a situação atual. Ele lembrou que, em 
decorrência da pandemia do coronavírus, é pre-
ciso estimular o uso da internet nas operações 
bancárias.

ANO LETIVO

O governo federal editou uma MP que estabelece normas 
excepcionais para o ano letivo de 2020 da educação básica e do 
ensino superior. Segundo o  senador Flávio Arns (Podemos) 
é preciso flexibilizar o calendário. "Nós temos que ter uma 
solução para isso. É uma situação extremamente excepcional 
para a humanidade não só para o Brasil. Entidades interna-
cionais tem indicado que 85% dos alunos no mundo estão com 
as aulas suspensas em função da pandemia do covid-19," disse.

EDUCAÇÃO REMOTA

O Conselho Nacional de Educação prepara uma resolução 
e um parecer sobre educação remota e retomada das aulas 
após a suspensão das atividades presenciais para o combate 
à pandemia do coronavírus. É esperado que uma primeira 
versão das normas seja finalizada ainda esta semana. Os 
documentos levarão em consideração a desigualdade brasi-
leira em termos, por exemplo, de infraestrutura e de acesso 
a meios digitais e à internet. 
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Região registra duas mortes 
suspeitas de coronavírus

Casos foram registrados esta semana nos municípios de Arapoti e Jacarezinho. 
Um terceiro paciente foi transferido e morreu em Londrina

Duas pessoas mor-
reram essa semana em 
dois municípios da região 
com sintomas do novo 
coronavíruas. Agora, os 
órgãos de Saúde aguardam 
resultados de exames para 
confirmar ou descartar se 
os óbitos foram realmente 
causados pela doença. 
Um dos casos foi registrado 
no município de Arapoti, 
região dos Campos Gerais. 
Trata-se de um idoso de 
70 anos que faleceu na 
manhã da quarta-feira (08). 
Ele estava internado no 
hospital municipal 18 de 
Dezembro desde a terça-
-feira (07). A causa da morte 
foi relacionada a síndrome 

respiratória aguda grave 
e a vítima já apresentava 
outros problemas de saúde. 
Agora, as equipes de Vigi-
lância Sanitária e Epi-
demiológica aguardam 
resultados dos exames 
realizados no Lacen (Labo-
ratório Central do Estado) 
para saber se o óbito tem 
relação com a Covid-19. 
Cumprindo o protocolo, 
o idoso foi sepultado na 
noite da quarta-feira sem 
a realização de velório. 
Em Jacarezinho, Comitê 
Gestor do Plano de Preven-
ção e Contingenciamento 
em Saúde do Covid-19 
emitiu nota sobre a situa-
ção após circular em redes 

sociais óbitos que teriam 
sido causados pelo coro-
navírus. De acordo com 
a nota, foram registrados 
dois óbitos, mas as equipes 
de Saúde também aguar-
dam resultados de exames 
para confirmar ou descar-
tar a relação com a doença. 
Além disso, a nota informa 
que não há nenhum caso 
de paciente com a doença 
confirmada no município. 
Ainda segundo a nota, 
um paciente de 16 anos 
que estava internado na 
UTI da Santa Casa de 
Misericórdia com quadro 
respiratório grave, cujo 
havia a suspeita de infecção 
pelo novo coronavírus, foi 

transferido para cidade 
de Londrina, mas entrou 
em óbito ao chegar a UTI. 
Apesar da suspeita, a con-
firmação de relação da 
morte com a doença só pode 
ser feita após os resultados 
de exames. 
Nesta quarta-feira, uma 
mulher de 53 anos que deu 
entrada no Pronto Socorro 
da Santa Casa com quadro 
de insuficiência respira-
tória grave na noite da 
terça-feira, também entrou 
em óbito. De acordo com a 
nota, a vítima teve material 
coletado para realização de 
exames, mas não foi con-
firmado que a morte tenha 
sido causada pela Covid-19. 

A nota informa ainda 
que outras duas pessoas 
estão em isolamento na 
Santa Casa e apresentam 
quadro respiratório leve 
e aguardam os resultados 
dos exames para saber se 
há ou não relação com o 
coronavírus. 
Há ainda um trecho da nota 
que “lamenta profunda-
mente comentários equi-
vocados, inconsequentes 
e irresponsáveis sobre a 
doença na cidade, infor-
mando que estes casos 
já foram notificados e 
comunicados ao Ministé-
rio Público e autoridades 
policiais para as medidas 
cabíveis”.

Da Redação



O chefe da Casa Civil, 
deputado Silva (PSD), nesta 
entrevista exclusiva a ADI, 
adiantou que enquanto não 
for possível a retomada, 
o Governo do Estado vai 
adotar as medidas para 
mitigar os efeitos negativos 
dessa severa desaceleração 
da atividade econômica. 
“O governador Ratinho 
Júnior está bastante pró-
ximo e atento a tudo. Dessa 
forma, atuamos com foco 
na preservação da saúde 
dos paranaenses. O nosso 
esforço é reduzir a dissemi-
nação do novo coronavírus 
em nossos municípios”. 
Veja a seguir as respostas 
às perguntas formuladas 
pelos jornais associados 
a ADI.

ADI - Quanto tempo o 
Paraná vai levar para 
se recuperar economi-
camente? Qual a pers-
pectiva?
 
GUTO SILVA - Acho que 
tanto o Paraná quanto o 
Brasil vão levar anos para 
se recuperar. O Governo 
do Paraná vai usar de 
todos os seus recursos e 
instrumentos para acele-
rar essa recuperação, mas 
as consequências serão 
profundas, pois a crise 
certamente vai afetar nega-
tivamente a arrecadação 
do Estado também. Então, 
teremos uma queda aguda 
de receita em um momento 
em que o Estado será mais 
demandado. E, diferente do 
governo federal, Estados 
e Municípios não podem 
imprimir moeda ou captar 
recursos emitindo títulos 
da dívida. Os efeitos signi-
ficativos na arrecadação 

são sentidos geralmente 
pelo menos 30 dias após o 
início da crise. Então não 
temos um número fechado 
para avaliar o tamanho 
do impacto, mas nossas 
estimativas chegam a um 
rombo de R$ 3 bilhões.

Há algum prazo previsto 
para a 'flexibilização' das 
regras sanitárias?

Não. As recomendações 
são avaliadas e reavaliadas 
constantemente. Mas por 
enquanto não há previsão 
para a flexibilização das 
regras sanitárias. 

O Governo do Paraná 
poderá adotar regras 
especiais no campo tribu-
tário também às pessoas 
físicas, a exemplo do que 
fez para as empresas?

Dois decretos assinados 
pelo governador Rati-
nho Júnior promoveram 
mudanças tributárias no 
setor de medicamentos. 
Os objetivos são diminuir 
o volume de impostos no 
começo da cadeia de dis-
tribuição, o que viabiliza 
redução dos preços nas 
farmácias (varejo), e ajus-
tar regras de recolhimento 
dos impostos. O gover-
nador também anunciou 
um pacote de ações de R$ 
1 bilhão para estimular a 
atividade econômica e pre-
servar emprego e renda dos 
paranaenses. O valor está 
distribuído entre linhas de 
crédito para o setor produ-
tivo e pequenos empreen-
dedores e dilação de prazos 
de financiamentos das 
prefeituras e de impostos 
para empresas.

No Norte Pioneiro  e 
em parte dos Campos 
Gerais, prefeitos edita-
ram decretos que cau-
saram confusão diante 
do decreto estadual. Ou 
seja, o que era para preve-
nir acabou sustentando 
uma revolta entre o meio 
comercial. Há alguma 
ação para alinhar as 
ações dos municípios 
com o Palácio Iguaçu?

Sim, o governo está reali-
zando reuniões por video-
conferência com prefeitos 
e secretários municipais 
de saúde para reforçar a 
necessidade de aplicação 
das medidas que foram 
adotadas no Estado para 
a prevenção ao novo coro-
navírus, além de trocar 
experiências e alinhar 
as ações conjuntas de 
enfrentamento à Covid-19 
no Paraná. Estamos refor-
çando a necessidade de 
respeitar a recomendação 
de funcionamento apenas 
de atividades essenciais e 
de seguir a orientação das 
autoridades brasileiras e 

internacionais de saúde, 
que indicam a necessidade 
de isolamento social para 
conter a proliferação do 
vírus. Nessas reuniões 
também estão sendo tra-
tadas questões bastante 
específicas, como o abas-
tecimento e distribuição 
de alimentos para famílias 
em situação de vulnera-
bilidade, que devem ser 
atendidas em conjunto 
pelo Estado e município, 
e a necessidade de que as 
prefeituras mantenham 
Planos de Contingência 
atualizados para facilitar 
a atuação dos órgãos esta-
duais, em especial a Defesa 
Civil, no enfrentamento de 
uma crise. 

Algumas cidades do 
interior, contrariando 
o governo do Estado, 
abrirá o comércio. Nessa 
situação, qual será o posi-
cionamento do Estado, 
inclusive para quem já 
abriu?

O Governo está realizando 
reuniões por videoconfe-

rência com prefeitos para 
que as ações sejam coorde-
nadas e unificadas. 
Estamos reforçando a 
necessidade de respeitar 
a recomendação de fun-
cionamento apenas de 
atividades essenciais e de 
seguir a orientação das 
autoridades brasileiras e 
internacionais de saúde, 
que indicam a necessidade 
de isolamento social para 
conter a proliferação do 
vírus. Nessas reuniões 
também estão sendo tra-
tadas questões bastante 
específicas, como o abas-
tecimento e distribuição 
de alimentos para famílias 
em situação de vulnera-
bilidade, que devem ser 
atendidas em conjunto 
pelo Estado e município, 
e a necessidade de que as 
prefeituras mantenham 
Planos de Contingência 
atualizados, para facilitar 
a atuação dos órgãos esta-
duais, em especial a Defesa 
Civil, no enfrentamento de 
da crise. 
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“O Governo do Paraná vai usar de todos os 
seus recursos e instrumentos para acelerar a 

recuperação da pandemia”, diz Guto Silva
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[WENCESLAU BRAZ]

Homem é preso após ameaçar 
esposa com um facão

Vítima resolveu não representar contra o agressor, mas 
mudou de ideia após se ameaçada novamente

Um homem foi preso 
na tarde desta quarta-
-feira (07) após ameaçar a 
sua esposa utilizando um 
facão. A ocorrência foi 
registrada no município 
de Wenceslau Braz.
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, por 
volta das 16h30 a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocor-
rência de violência domés-
tica onde um homem 
estaria ameaçando uma 

mulher com um facão. 
Diante do chamado, os 
policiais foram até a Vila 
Toyoki para averiguar a 
situação.
No local, foi constatado 
que o suspeito estava 
agressivo e, segundo 
relatos da vítima, teria 
lhe ameaçado utilizando 
o facão. Inicialmente, 
a mulher foi orientada 
quanto aos procedimen-
tos cabíveis ao caso, mas 
acabou decidindo por não 

representar contra o sus-
peito. Porém, a vítima foi 
ameaçada novamente e, 
desta vez, decidiu tomar 
uma atitude. 
Com isso, os policiais 
deram voz de prisão ao sus-
peito que chegou a resistir 
a prisão, sendo necessário 
que o mesmo fosse alge-
mado. Em seguida, ele foi 
encaminhado para que 
fossem tomados os proce-
dimentos cabíveis ao caso. 

[JACAREZINHO]

Trabalhador 
sai do serviço e 

morre na calçada
Incidente foi registrado na 
última sexta-feira na Vila

Um homem morreu 
na tarde da última sex-
ta-feira (3) após sair do 
serviço. A ocorrência foi 
registrada no município 
de Jacarezinho. 
De acordo com as pri-
meiras informações, o 
indivíduo havia descido 
de um ônibus após mais 
um dia de trabalho e, em 
seguida, teria passado mal 
e caiu em uma calçada. 
Populares acionaram a 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) que esteve no 
local para prestar aten-
dimento a vítima que já 
estava em óbito quando 
os socorristas chegaram. 
A situação foi registrada 
na Avenida Doutor João 
de Aguiar, na Vila Sett. 
Segundo populares, a 
vítima desceu do coletivo, 

atravessou a rua e, ainda 
com a inchada e um garra-
fão de água em mãos, caiu 
ao chão. Além do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) as 
equipes da Polícia Militar 
e Polícia Civil também 
foram acionadas e esti-
veram prestando atendi-
mento a ocorrência. 
O que chamou a atenção foi 
uma situação que causou 
revolta aos familiares da 
vítima. Segundo relatos, 
a equipe do IML (Instituto 
Médico Legal) foi acionada 
para realizar a remoção 
do corpo do homem do 
local, porém, por se tratar 
de uma morte natural, o 
pedido teria sido recusado. 
Com isso, o corpo da vítima 
teria permanecido no local 
por volta de três horas. 

Polícia prende suspeitos de realizar 
vários furtos de motocicletas

A equipe da Polícia 
Militar em atuação con-
junta com a Polícia Civil 
prendeu ao menos cinco 
indivíduos envolvidos 
com furtos de motocicle-
tas registrados no bairro 
Lavrinha, em Pinhalão. A 
operação foi realizada na 
última terça-feira (7). De 
acordo com informações 
da PM, após várias dili-
gências que envolveram 
os trabalhos do serviço 

de inteligência, chegaram 
aos autores dos furtos de 
oito motocicletas. As ações 
foram realizadas na Vila 
Guay, São Cristóvão e 
bairro Cohapar em Ibaiti. 
Após serem abordados e 
identificados, os suspeitos 
assumiram a autoria do 
furto e ainda repassaram 
aos policiais informações 
sobre os compradores das 
motos. Além de motoci-
cletas e diversas peças 

de algumas motos que 
já haviam sido desmon-
tadas, os policiais ainda 
encontraram objetos que 
haviam sido furtados do 
salão paroquial do bairro 
Lavrinha. Cinco pessoas 
foram detidas e encami-
nhadas juntamente com 
os objetos furtados para 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 
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Curitiba, 15 de Julho de 2019 - Edição nº 2537 Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

Interior
IDMATERIA1545585IDMATERIA

1º EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIASEdital
de Citação de interessados, ausentes, incertos e não sabidos, nos autos nº
0001939-97.2017.8.16.0163 de AÇÃO DE USUCAPIÃO movida por JOÃO ELIAS
E TEREZINHA LIMA ELIAS com relação ao seguinte imóvel: " área de imóvel de
18.150,00 m² ou 0,75 ALQ. PTA. A poligonal tem início no marco O=PP, segue
confrontando com João Elias, segue com o rumo de 87°39'29"NE e percorre 62.54m,
até o marco 1m, segue com rumo de 13°21'51"SE e percorre 85.51m, até o marco
2, segue com rumo de 13°21'51"SE e percorre 211.22m até o marco 5, segue
confrontando com João Elias segue com o rumo 13°21'40"NO e percorre 295,20m,
até o marco 0=PP, onde teve início esta descrição.", para que no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do dia seguinte ao da publicação do segundo edital e na forma do art.
335 c/c art. 219, ambos do CPC, para apresentarem resposta aos termos iniciais.
Consigne-se ainda, no que se refere a especificação de provas, a necessidade
de observância da norma contida no art. 336, parte final, do CPC, sob pena de
preclusão. Eu, (JOSIANE GOMES NOGUEIRA), Escrevente juramentada do Cível
que o digitei, conferi e subscrevi.- Siqueira Campos, 09 de julho de 2019.Amani Khalil
Muhd CiuffiJuiza de Direito
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PROJUDI - Processo: 0001939-97.2017.8.16.0163 - Ref. mov. 73.1 - Assinado digitalmente por Josiane Gomes Nogueira
16/07/2019: LEITURA DE EDITAL/CITAÇÃO REALIZADA. Arq: Edital

OUTRAS PUBLICAÇÕES ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS - “CIVARC”
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2020
Licitação de Livre concorrência
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS - CIVARC, Estado do Paraná, torna público 
que fará realizar licitação, conforme segue: 
1 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 
001/2020 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR 
LOTE. 
2 – OBJETO: Aquisição de uma Escavadeira Hi-
dráulica: nova, zero quilômetros (conforme anexo I) 
3 – VALOR MÁXIMO: R$ 374.000,00 (Trezentos e 
setenta e quatro mil reais)  
4 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 30/04/2020 
às 09:30h no site www.bllcompras.org.br “Acesso 
Identificado no link - licitações” 
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão 
ser obtidas junto ao CIVARC, situado na Rua Her-
mindo Augusto de Oliveira, nº 84, das 08h30min às 
11h00min e das 13h30min às 16h30min. O edital 
completo, futuras atas e contratos encontra-se dis-
ponível no endereço eletrônico www.civarc.com.br 
no link Diário Oficial.
Japira, 02/04/2020
JULIANO RODRIGO MOREIRA,
Pregoeiro Oficial.
Portaria 001/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2020
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº. 01/2020 
de 16 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação para Contratação 
de profissional especializado na Categoria de Enfermeira Padrão pelo período 
de 90 (noventa) dias, para o atendimento de 08h00 (oito) diárias  no Posto de 
Saúde Municipal, no período de segunda à sexta-feira das 07h00 às 17h00, para 
substituir a funcionária pública e enfermeira Andressa Caroline Galdino Teodoro 
da Silva, a qual foi afastada por estar no grupo de risco, e por estar no final da sua 
gestação, em conformidade com a Lei Federal nº 13.979/2020 e Medida Provisó-
ria nº 926/2020, em regime de emergência, conforme solicitação realizada pelo 
Departamento Municipal de Saúde. Perfazendo o valor de R$-3.451,71 (três mil 
quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), como vencimento 
básico e R$ - 209,00 (duzentos e nove reais) como adicional de insalubridade 
fixada em 20% do salário mínimo, perfazendo o valor mensal de R$ 3.660,71 (três 
mil seiscentos e sessenta reais e setenta e um centavos), totalizando o valor para 
o período de 90 (noventa) dias de R$ - 10.982,13 (dez mil novecentos e oitenta e 
dois reais e treze centavos), para Prestação de Serviços, em favor da Enfermeira 
senhora Vanusa Lopes Ferreira, CPF: 102.420.639-42, COREN-PR 000.580.018. 
Face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se en-
contra devidamente instruído.
Publique-se
Jundiaí do Sul–PR, 07 de abril de 2020.
.Eclair Rauen
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 40/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: SOLUCAO PARTICIPACOES SOCIETA-
RIAS LTDA
Valor............: 103.900,00 (cento e três mil novecentos 
reais)
Vigência.......: Início: 07/04/2020 Término: 07/04/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 6/2020
Recursos.....: Dotação: 1.016.4.4.90.52.00.00.00.00 (442) 
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 
CONFORME
CONVÊNIO MAPA Nº 890122/2019
Pinhalão, 7 de Abril de 2020

PINHALÃO

PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
PROCESSO Nº 45/2020
TOMADA DE PREÇOS 
Nº 03/2020
A Comissão Perma-
nente de Licitação, 
da Prefeitura Munici-
pal de Pinhalão, no 
exercício das atribui-
ções que lhe confere 
a Portaria nº 04/2020, 
de 13/01/2020, torna 
público, para conheci-
mento dos interessados 
que fará realizar no dia 
28 de abril de 2020, 
às 08:30:00 horas, no 
endereço, RUA GE-
RALDO VIEIRA, 410, 
PINHALÃO-PR, a re-
união de recebimento 
e abertura das docu-
mentações e propostas, 
conforme especificado 
no Edital de Licitação 
Nº 03/2020-TP na mo-
dalidade TOMADA DE 
PREÇOS.
Informamos que a ín-
tegra do Edital poderá 
ser solicitada através 
do e-mail: licitacao-
phl02@gmail.com ou 
pelo site: https://e-gov.
betha.com.br/trans-
parencia/01037-031/
con_licitacoes.faces
Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA CONS-
TRUÇÃO DE ESTRU-
TURA E COBERTURA 
METÁLICA PARA A 
ARQUIBANCADA DO 
CENTRO DE EVENTOS 
CONFORME CONTRA-
TO DE REPASSE N° 
864935/2018/MTUR/
CAIXA.
Critério de Julgamento: 
Empreitada por preço 
global (material e mão-
-de-obra), tipo menor 
preço por item.
Pinhalão, 07 de abril 
de 2020.
    GUILHERME HENRI-
QUE BARBOSA MAR-
TINEZ
Presidente da Comis-
são Permanente de 
Licitação

PINHALÃO
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JABOTI

DECRETO nº. 28/2020, de 7 de abril de 2020.
Súmula: Fica autorizada a abertura do comércio local, cria Comitê Gestor do Plano de 
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, e dá outras providências.
CONSIDERANDO o parecer da vigilância sanitária do município de Jaboti;
CONSIDERANDO a implementação de ações que propiciem que o comércio possa realizar 
o recebimento de dívidas neste início de mês, de modo a minimizar a crise causada pelo 
COVID-19;
CONSIDERANDO o fato de que neste município não há casos de infecção pelo COVID-19;
CONSIDERANDO que municípios da região, como por exemplo Ibaiti, estão abrindo seus 
comércios e que isso ocasionará na movimentação pessoas de Jaboti para estas cidades, 
o que contribuirá para a uma possível proliferação do COVID-19, haja vista que Ibaiti já 
possui caso confirmado da doença;
O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas por lei;
 DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado o funcionamento dos seguintes estabelecimentos comerciais, 
desde que respeitadas estritamente as medidas estabelecidas e demais instruções que 
eventualmente venham a surgir:
I – lojas de comércio varejista e atacadista de qualquer espécie;
II – salões de beleza e barbearia;
III – bares, lanchonetes e restaurantes;
IV – escritórios e consultórios de qualquer espécie.
Art. 2º. O funcionamento das lojas de comércio varejista de qualquer espécie, inclusive 
materiais de construção civil e agropecuária, deverá seguir as seguintes diretrizes:
I – seguir estritamente as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e da Secretaria 
de Saúde e demais instruções que eventualmente venham a surgir;
II – o funcionamento de lojas de comércio varejista de qualquer espécie será de segunda 
a sexta-feira, das 09h00min às 17h00min;
III – o funcionamento das lojas de materiais de construção civil, agropecuárias e agrícolas, 
será de segunda a sexta-feira, das 07h00min às 17h00min;
IV – fica vedado o funcionamento lojas de comércio varejista de qualquer espécie, inclusive 
materiais de construção civil e agropecuárias, nos sábados, domingos e feriados.
Art. 3º. O funcionamento dos salões de beleza e barbearias deverá seguir as seguintes 
diretrizes:
I – fazer o atendimento de somente um cliente por vez, preferencialmente com agenda-
mento, evitando-se fila de espera;
II – higienizar as ferramentas de trabalho logo após o uso em cada cliente;
III – os profissionais deverão utilizar, obrigatoriamente, luvas e máscaras, ainda que caseiras, 
de acordo com orientações do Ministério da Saúde;
IV – disponibilizar máscaras para os clientes, ainda que caseiras, de acordo com orienta-
ções do Ministério da Saúde;
V – o funcionamento dos salões de beleza a barbearias deverá ser de segunda a sexta-feira, 
das 09h00min às 17h00min;
VI – no mais, aplica-se o que couber as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde e 
demais instruções que eventualmente venham a surgir.
Art. 4º. O funcionamento das atividades de bares, restaurantes e lanchonetes deverá seguir 
as seguintes diretrizes:
I – manter uma barreira de entrada de pessoas para controle de acesso e evitar aglome-
rações de pessoas;
II – fica expressamente vedado o consumo de produtos no local do estabelecimento, de-
vendo fornecer os alimentos somente em marmitas, salgados, lanches pré-elaborados e 
embalados para serem levados para consumo fora do estabelecimento;
III – é livre o horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e demais 
estabelecimentos de gêneros alimentícios que trabalharem com delivery (disk entregas);
IV – o horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabe-
lecimentos de gêneros alimentícios que não trabalham com delivery (disk entregas) será 
das 08h00min às 18h00min;
V – no mais, aplica-se o que couber as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde.
Art. 5º. O funcionamento dos escritórios profissionais, consultórios de odontologia, fisiote-
rapia, clínicas médicas, veterinária e laboratórios deverão seguir as seguintes diretrizes:
I – atendimento de uma pessoa por vez, preferencialmente com agendamento, evitando-se 
fila de espera;
II – higienizar as ferramentas de trabalho logo após o uso em cada cliente;
III – no mais, aplica-se o que couber as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde.
IV – o horário de funcionamento dos estabelecimentos descritos no caput deste artigo será, 
de segunda a sexta feira, das 09h00min às 17h00min.
Art. 6º. As farmácias deverão funcionar de segunda-feira a sábado, das 08h00min às 
18h00min, e no domingo das 08h00min às 12h00min.
Art. 7º. As padarias poderão funcionar de segunda-feira a sábado, das 07h00min às 
18h00min, e no domingo das 07h00min às 12h00min.
Art. 8º. Os postos de combustíveis e lojas de conveniência poderão funcionar todos os dias 
da semana, sem interrupção de horário.
Parágrafo único: fica expressamente vedado o consumo de alimentos e/ou bebidas nas 
lojas de conveniência.
Art. 9º. Os supermercados, mercearias, quitandas e frutarias deverão funcionar de se-
gunda-feira à sábado, das 08h00min às 18h00min, sendo vedado o funcionamento em 
domingos e feriados.
Art. 10. Os serviços de manutenção de veículos, incluindo higienização, e serviços de 
guincho terão horário de funcionamento de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00min às 
18h00min, e nos sábados das 08h00min às 12h00min, sendo vedado o funcionamento em 

domingos e feriados.
Art. 11. Durante a vigência do presente decreto, fica expressamente proibida a realização 
promoções ou qualquer outra ação de marketing por parte dos comércios, externa ou interna, 
visando-se evitar aglomeração e a saída das pessoas de suas casas. 
Art. 12. Todos os estabelecimentos comerciais deverão seguir estritamente as medidas 
estabelecidas pelos órgãos de saúde.
Art. 13. Em caso de descumprimento das normas sanitárias, inclusive as instruções normativas 
e consumeristas dispostas neste Decreto, serão aplicadas as penalidades administrativas 
cabíveis, conforme legislação vigente, sem prejuízo da apuração de ilícitos cíveis e criminais 
eventualmente praticados pela pessoa jurídica fiscalizada e por seus representantes legais.
Parágrafo único. As Polícias Militar e Civil, os Bombeiros Militares e a Defesa Civil deverão 
apoiar os órgãos sanitários e PROCON para o cumprimento do disposto neste artigo, po-
dendo aplicar diretamente as penalidades administrativas cabíveis, inclusive a interdição 
temporária do estabelecimento infrator.
Art. 14. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento 
pelo Município.
Art. 15. Ficam mantidas as demais medidas previstas nos decretos anteriores em vigência.
Art. 16. Para que os comércios possam trabalhar durante o período descrito no caput do 
art. 1º, a empresa deverá assinar um termo de responsabilidade junto ao Município de 
Jaboti, constando o que segue:
A empresa______________________________, representada neste ato por _________
_________________________, se compromete a respeitar as disposições contidas nos 
decretos municipais, no sentido de implementar as medidas de prevenção à pandemia do 
COVID-19 junto ao seu estabelecimento, tais como: a concessão de álcool em gel para 
cada um dos funcionários realizar a higienização de hora em hora, bem como os clientes, 
a concessão de máscara, a manutenção dos funcionários em uma distância de pelo menos 
01 (um) metro de distância, fazer a demarcação em espaço externo do comércio para que 
não haja a proximidade entre os clientes, além do dever de dispensar os funcionários que 
apresentarem sinais de gripe e de se responsabilizar pela aglomeração no entorno de seu 
estabelecimento. Fica ciente que em caso de descumprimento dessas medidas, o Município 
de Jaboti realizará imediatamente a suspensão ou cassação do alvará de funcionamento 
da empresa, determinando assim seu fechamento compulsório. Também estou ciente de 
que além das medidas administrativas previstas, o responsável que deixar de cumprir as 
recomendações aqui estabelecidas poderão ser penalizados com multas e criminalmente 
pelos arts. 132 (crime de periclitação da vida e da saúde), art. 268 (Infração de medida 
sanitária preventiva) art. 330 (desobediência) do Código Penal e que em havendo suspeita 
de paciente contaminado no município, poderá ser determinado imediatamente o fecha-
mento de todo o comércio.
§1º O empresário que não fizer a assinatura deste termo de responsabilidade será impedido 
de realizar a abertura de seu estabelecimento comercial neste período.
§2º Os comerciantes poderão ficar com seus estabelecimentos abertos desde que seus 
funcionários estejam utilizando máscara e somente poderão receber clientes que também 
estejam fazendo uso de máscara, sob pena de aplicação de multa, suspensão do alvará e 
das penalidades criminais cabíveis (arts. 132, 268 e 330, todos do Código Penal).
Art. 17. Fica determinado o toque de recolher às 22:00 horas, não sendo permitido o 
trânsito de pessoas após este horário, excetuado aqueles que estiverem trabalhando em 
sistema de disk entrega, na área da saúde, vigias noturnos e pessoas que necessitarem 
de atendimento médico ou hospitalar.
Art. 18. Fica criado o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em 
Saúde do COVID-19, com caráter deliberativo e com competência extraordinária para 
acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do COVID-19, além de adotar e fixar 
medidas de saúde pública necessárias a prevenção e controle do contágio e o tratamento 
das pessoas afetadas.
§1º: O comitê será composto por 1 (um) representante do:
I – Gabinete do Prefeito;
II – Defesa Civil;
III – Poder Legislativo;
IV – Departamento Jurídico;
V – Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
VI – Representante da Secretaria Municipal da Educação;
VII – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
VIII – Representante da Junta Médica do Município.
§2º A nomeação do comitê gestor será feito pelo chefe do Poder Executivo por portaria a 
ser publicada.
§3º As reuniões deste comitê serão realizadas através de convocação feita pelo chefe do 
poder executivo e poderão ocorrer em qualquer dia e horário da semana.
Art. 19. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o art. 2º, inciso I e §2º, 
do Decreto nº. 19/2020.
Jaboti, 7 de abril de 2020.
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO nº. 29/2020, de 7 de abril de 2020.
Súmula: Regulamenta o procedimento para aplicação das penalidades de multa 
em razão do descumprimento das medidas para o enfrentamento da situação de 
emergência em saúde pública no âmbito do Município visando a prevenção e com-
bate ao contágio pelo CORONAVÍRUS – COVID 19 que estabelece os Decretos 
nº. 13, 19, 24 e 28/2020, dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
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legais que lhe são conferidas por lei, e:
Considerando que a organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de Março 
de 2020 declarou pandemia do novo coronavírus – COVID-19;
Considerando a Lei federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus;
Considerando a Lei estadual nº 13.331/2001 que estabelece o Código de Saúde 
do Estado do Paraná;
Considerando o Decreto estadual nº 4.230/2020 que dispõe, no âmbito estadual, 
das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus;
Considerando o Decreto estadual nº 4.317/2020 que dispõe sobre as medidas 
para a iniciativa privada acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância decorrente da COVID-19;
Considerando o Decreto estadual nº 4.311/2020 que alterou o Decreto nº 
4.230/2020;
Considerando a Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde que declara emer-
gência em Saúde Pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus;
Considerando a Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde que dispõe sobre 
a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979/2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus;
Considerando a Portaria Interministerial nº 5/2020 do Ministério da Saúde e da 
Justiça e Segurança Pública que dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979/2020;
Considerando que o Poder Público tem o poder-dever de fazer uso de seu poder 
de polícia para fins de coibir, no interesse da coletividade, da saúde pública e da 
salubridade pública, a atividades, condutas e ações que possam contribuir na 
disseminação do coronavírus;
DECRETA:
Art. 1°. Fica estabelecido o regulamento para aplicação de multas decorrentes 
do descumprimento das medidas temporárias e excepcionais de combate ao 
coronavírus que tratam os Decretos nº. 13, 19, 24 e 28/2020.
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º. Os infratores às medidas previstas nos Decretos nº. 13, 19, 24 e 28/2020 
e outros vindouros, ficam sujeitos às penalidades previstas na Lei estadual nº 
13.331/2001 – Código de Saúde do Paraná e seu respectivo regulamento cons-
tante do Decreto estadual nº 5.711/2002.
§ 1º - Considera-se infração sanitária, para os fins deste regulamento, a deso-
bediência ou inobservância ao disposto nos Decretos descritos no caput deste 
artigo, o qual se destina a preservar a saúde da população evitando condutas 
que possam contribuir para propagação do coronavírus – COVID 19.
§ 2º – Sem prejuízo das sanções civis e penais, os infratores às determinações 
contidas nos Decretos mencionados no caput deste artigos e demais vindouros 
ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas:
I – Multa;
II – Apreensão de bens;
III – Cassação de licença sanitária e alvará;
IV – Interdição de estabelecimento.
Art. 3º. As infrações serão consideradas leves, graves e gravíssimas, sendo 
fixados os valores das multas com a seguinte graduação com base no artigo 62, 
parágrafo único, da Lei estadual nº 13.331/2001:
I – Infração leve: multa de 100 a 500 UFM’s;
II – Infração grave: multa de 501 a 5.000 UFM’s;
III – Infração gravíssima: multa de 5.001 a 10.000 UFM’s
Art. 4º. As infrações sanitárias classificam-se em: 
I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 
II - graves, aquelas em que seja verificada uma circunstância agravante; 
III - gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais 
situações agravantes. 
Art. 5º. São circunstâncias atenuantes: 
I - ser primário o infrator; 
II - não ter sido a ação do infrator, fundamental para a ocorrência do evento; ou
III - procurar o infrator, espontaneamente, reparar ou minorar as consequências 
do ato lesivo à saúde pública, que lhe foi imputado. 
Art. 6º. São circunstâncias agravantes: 
I - ser reincidente o infrator; 
II - ter a infração consequências danosas a saúde pública; 
III - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, de tomar 
as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo ou a minorar o dano; ou, 
IV - ter o infrator agido com dolo. 
§ 1º - A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade 
máxima e a infração caracterizada como gravíssima, ou nos casos especifica-
dos na lei ou neste regulamento, determina o cancelamento da autorização de 
funcionamento da empresa. 
§ 2º - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes ou agravantes, a aplicação 
da pena será considerada em razão das que sejam preponderantes. 
Art. 7º. Para imposição da pena e sua graduação, a autoridade sanitária levará 
em conta: 

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde 
pública; 
III - os antecedentes do infrator, quanto a outras infringências à legislação sanitária;
IV – a condição econômica do infrator.
Art. 8º. As infrações sanitárias serão comunicados à autoridade policial e ao 
Ministério Público. 
Art. 9º. As infrações que envolvam responsabilidade técnica serão comunicadas, 
pela autoridade sanitária, ao órgão de classe de que faça parte o infrator. 
Art. 10. A constatação de infração poderá ser objeto de comunicação aos órgãos 
competentes por qualquer do povo, sendo dever do servidor público municipal 
denunciar as irregularidades que tomar conhecimento. 
CAPÍTULO II
DAS INFRAÇÕES
Art. 11. As condutas infracionais aos Decretos nº. 13, 19, 24 e 28/2020 serão 
enquadradas pela autoridade de saúde pública do Município, assim designada 
pela Secretaria Municipal de Saúde, nos seguintes dispositivos da Lei estadual 
nº 13.331/2001:
I – Artigo 63, inciso XXXVII, da Lei estadual nº 13.331/2001: obstar ou dificultar 
a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes, no exercício de 
suas funções. 
II – Artigo 63, inciso XLIV, da Lei estadual nº 13.331/2001: transgredir qualquer 
norma legal ou regulamentar destinada à promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 
III – Artigo 63, inciso XLVII, da Lei estadual nº 13.331/2001: não adotar medidas 
preventivas de controle ou favorecer as condições para proliferação de vetores 
de interesse à saúde pública.
§ 1º – O auto de infração será lavrado em razão de uma ou mais das infrações 
descritas nos incisos I a III do caput do presente artigo.
§ 2º – Os infratores enquadrados no inciso II do caput do presente artigo estarão 
sujeitos ainda à interdição e cassação do alvará de funcionamento.
§ 3º – São autoridades para lavratura do auto de infração sanitária o servidor res-
ponsável pelo Setor de Tributação ou servidor da Secretaria Municipal de Saúde. 
Art. 12. O auto de infração será lavrado em desfavor do infrator e, sendo o caso 
de pessoa jurídica, em desfavor do responsável legal pelo estabelecimento.
Art. 13. O anexo I ao presente decreto contém o modelo padrão de Auto de 
Infração Sanitária, devendo ser numerado sequencialmente.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboti, 07 de abril de 2020.
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO I – AUTO DE INFRAÇÃO
MUNICÍPIO DE JABOTI
Prefeitura do Município
Secretaria Municipal de Saúde
AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA
1ª Via- Prefeitura / 2ª Via - Autuado

Distrito Sanitário: 19ª Data: Hora: Nº /
Autuado (nome):
RG/CNPJ CPF:

Endereço:
Relato da irregulari-
dade constatada:

Termo de Notifica-
ção nº

Data:

Fundamento legal:
(    ) Art. 63, XXXVII, Lei estadual nº 13.331/2001 -  obstar ou dificultar a 
ação fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes, no exercício 
de suas funções
(     ) Art. 63, XLIV, Lei estadual nº 13.331/2001 -  transgredir qualquer nor-
ma legal ou regulamentar destinada à promoção, proteção e recuperação 
da saúde
(     ) Art. 63, XLVII, Lei estadual nº 13.331/2001 - não adotar medidas pre-
ventivas de controle ou favorecer as condições para proliferação de vetores 
de interesse à saúde pública.

Gravidade da infra-
ção:

(    ) Leve   (    ) Grave      (    ) Gravíssima 

Valor da Multa: Valor UFM R$ Qtd UFM: Total: R$
Fica Vossa Senhoria devidamente intimada de que foi lavrado em seu desfavor o presente Auto de 
Infração Sanitária, nos termos da Lei estadual nº 13.331/2001, Decreto estadual nº 5.711/2002 e 
Decretos municipais nº 13, 19, 24 e 28/2020. Tem Vossa Senhoria o prazo de 15 (quinze) dias corridos 
a contar da presente data para apresentar DEFESA, podendo alegar o que de direito em seu favor. 
Autoridade (nome): Matrícula:
Assinatura:
Assinatura do Noti-
ficado:

(   ) Recusou-se

Testemunhas:
NOME:
RG/CPF:
Assinatura:

NOME:
RG/CPF:
Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria 
Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade de 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 12/2020 de 04/03/2020 
a FAVOR dos Proponentes:
KELEN REGINA LUNARDI EIRELI ME, CNPJ Nº 
32.795.764/0001-07, pelo valor total de R$ 1.543,68 
(Um mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta 
e oito centavos).
E C DE MORAIS - EIRELI - ME, CNPJ Nº 
22.350.527/0001-89, pelo valor total de R$ 2.675,00 
(Dois mil e seiscentos e setenta e cinco reais).
AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO 
ELETRONICOS LTDA, CNPJ Nº 26.307.048/0001-30, 
pelo valor total de R$ 79.420,00 (Setenta e nove mil 
e quatrocentos e vinte reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 08 de abril de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEVI-
ÇOS DE ENFERMEIRA PADRÃO Nº 09/2020PARTES: 
Município de Jundiaí do Sul e a Enfermeira Padrão 
Vanessa Lopes Ferreira, CPF nº 102.420.639-42, 
COREN-PR 000.580.018
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo de Dispensa 
de Licitação nº 11/2020, nos termos da Lei Federal nº 
13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/20200,  Lei 
8.666/93 e alterações posteriores.
OBJETO: Contratação de profissional especializado 
na Categoria de Enfermeira Padrão pelo período de 
90 (noventa) dias, para o atendimento de 08h00 (oito) 
diárias  no Posto de Saúde Municipal, no período 
de segunda à sexta-feira das 07h00 às 17h00, para 
substituir a funcionária pública e enfermeira Andressa 
Caroline Galdino Teodoro da Silva, a qual foi afastada 
por estar no grupo de risco, e por estar no final da 
sua gestação, em conformidade com a Lei Federal 
nº 13.979/2020 e Medida Provisória nº 926/20200 de 
acordo com a necessidade do Departamento Muni-
cipal de Saúde.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei e 
Resolução Orçamentária nº 584 de 13 de dezembro 
de 2019. 
16 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.0021.2092 - Manutenção do Pronto Atendi-
mento Municipal e Ambulatório
04000 – 3.3.90.36.00.00 – 0 – 0 – 303 – Outros Ser-
viços de Terceiros - Pessoa Física    
04010 – 3.3.90.36.00.00 – 0 – 0 – 494 – Outros Ser-
viços de Terceiros - Pessoa Física    
VIGENCIA: O Contrato terá vigência de 90 (noventa) 
dias.
VALOR: Para o período de 90 (noventa) dias de R$ - 
10.982,13 (dez mil novecentos e oitenta e dois reais 
e treze centavos).
DATA DA ASSINATURA: 08/04/2020
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.
Jundiaí do Sul - PR, 08 de abril de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PINHALÃO

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da 
Consultoria Jurídica:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalida-
de de Edital de Pregão Eletrônico nº. 15/2020 de 
19/03/2020 a FAVOR do Proponente:
NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI, CNPJ 
Nº 32.387.337/0001-90, pelo valor total de R$ 
169.940,00 (Cento e sessenta e nove mil e nove-
centos e quarenta reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 08 de abril de 2020.
       
SERGIO INÁCIO RODRIGUES    
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o Parecer Jurídico sobre a 
Inexigibilidade de Licitação n° 09/2020 de 08/04/2020
RESOLVE:
Homologar o certame a favor do proponente: 
SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob n° 78.066.800/0001-00, da cidade de SANTO 
ANTONIO DA PLATINA/PR, vencendo todos os itens, 
perfazendo o valor total de R$ 490,39 (quatrocentos 
e noventa reais e trinta e nove centavos).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
Em 08 de abril de 2020.

SERGIO INACIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 42/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO
Contratada...: CLASSMED - PRODUTOS 
HOSPITALARES - EIRELI
Valor............: 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais)
Vigência.......: Início: 08/04/2020 Término: 08/06/2020
Licitação......: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços 
Nº.: 16/2020
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.30.00.00.00.00 (512)
Objeto..........: AQUISIÇÃO EM CARÁTER 
EMERGENCIAL DE 02 (DOIS)
TERMÔMETROS DIGITAIS PORTÁTEIS, 02 (DOIS) 
OXÍMETROS DE
PULSO ADULTO E 01 (UM) OXÍMETRO DE PULSO 
INFANTIL PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pinhalão, 8 de Abril de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 41/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO
Contratada...: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS 
LTDA.
Valor............: 167.300,50 (cento e sessenta e sete 
mil e trezentos reais e
cinqüenta centavos)
Vigência.......: Início: 07/04/2020 Término: 
07/04/2021
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 9/2020
R e c u r s o s . . . . . :  D o t a ç ã o : 
1.016.4.4.90.52.00.00.00.00 (444) 
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MINI-
CARREGADEIRA
CONFORME CONVÊNIO MAPA Nº 893558/2019
Pinhalão, 7 de Abril de 2020

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
HOMOLOGAÇÃO
 O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais:
R E S O L V E:
Homologar o resultado da Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº. 08/2020 de 18/02/2020 a 
FAVOR do Proponente:
YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRE-
LI, CNPJ Nº 22.087.311/0001-72, pelo valor total 
de R$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais).
Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão
 Em 07 de abril de 2020.
  SERGIO INÁCIO RODRIGUES 
                       Prefeito Municipal

DECRETO Nº 21/2020
SÚMULA: Nomeia os membros para comporem o Conselho 
Municipal de Educação do município de Jundiaí do Sul.
O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul - Estado do Paraná Sr 
Eclair Rauen, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal 
de Educação do Município de Jundiaí do Sul, em conformidade 
com a Lei nº. 118/1999, de 23 de setembro de 1999, o qual fica 
assim composto:
PRESIDENTE: Rosemary Camargo Andrade Gonçalves - CPF 
606.281.389-20
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:
Agnaldo José de Paula – CPF 734.922.139-87
Hamilton Rosa de Castro - CPF 394.046.689-15
Leila Simone Fogaça Fonseca – CPF 773.343.619-20 - SU-
PLENTE
Cleonice Ferreira – CPF 007.150.039-17 – SUPLENTE
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES E DIRETORES 
MUNICIPAIS: 
Elioni Mariano Pereira - CPF 600.170.829-00
Jocimar Aparecida de Souza - CPF 024.710.659-37
Marcia Cristina Camargo da Silva - CPF – 937.524.079-72 
SUPLENTE
Maria de Fátima Rauen Godoy. CPF 957.151.509-49 – SU-
PLENTE
REPRESENTANTES DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL:
Tamires Maria Alcântara - CPF 067.018.979-08
Leticia Aparecida Inácio Oliveira - CPF 083.097.839-90
Leticia Rocha Oliveira – CPF – 099.297.329-50  - SUPLENTE
Rozana Aparecida Louzano -  CPF 038.610.929-05 - SUPLENTE
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS:
Vanusa Fogaça de Souza - CPF 031.997.999-73
Sueli Ferreira da Cunha - CPF 502.027.239-68 – Suplente
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas 
as disposições em contrário
Jundiaí do Sul, 09 de abril de 2020. 
Eclair Rauen
Prefeito

JUNDIAÍ DO SUL



Pacote Econômico 
para preservar empregos: 
R$ 1 bilhão

Pacote de Apoio Social: 
R$ 400 milhões

Merenda Escolar
entregue em casa

362 profissionais da saúde 
contratados

Ampliação da capacidade
para quase 1.000 leitos 
de UTI para pacientes 
de COVID-19

Tarifa Social de Energia: 
estendida para 217,5 mil
famílias

Conta de água e prestação 
da COHAPAR: + 90 dias

AÇÕES DO GOVERNO

Veja mais ações em coronavirus.pr.gov.br

O governo do paraná
está agindo para cuidar
dos paranaenses.

Paraná - coronavírus


