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ACESSE-ME

[ARAPOTI]

Com nove mortes, casos da 
Covid-19 aumentam 65% em 
uma semana no Norte Pioneiro

[DADOS PREOCUPANTES]

Balanço feito pela Folha Extra levou em consideração os dados dos 
boletins da SESA divulgados no último dia 04 e nesta quarta-feira (10)

Prefeitura de Jaguariaíva dá 
sequência as obras no antigo 
“Jaguar Center”

[FUTURO “BECO DO PESSA”]

Menor é apreendido e 
traficante preso em Jacarezinho

[DROGAS]

A equipe da Polícia Militar de Jacarezinho prendeu um homem pelo crime de tráfico e 
apreendeu um menor de idade. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (9).

Romanelli enaltece 
trabalhos da gestão de 

Nerilda Penna
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DECRETO 046/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras provi-
dencias.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1892/2020 de 09 de junho de 2020:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), 
conforme segue:

07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.069 – INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO-PAB
310-3.3.90.39.00.00.00.00-1494-Serv. de terc. Pessoa Juridica.........................R$ 65.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 65.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes  da 
redução de dotações como segue:

        ANULAÇÃO/REDUÇÃO
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2.069 – INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO-PAB
308-3.3.90.30.00.00.00.00-1494-Material de consumo.........................................R$ 15.000,00
309-3.3.90.32.00.00.00.00-1494-Mat., bem ou serv. de distrib. Gratuita..............R$ 50.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO/REDUÇÃO..............................................................R$ 65.000,00

8rt. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

PINHALÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

COMUNICADO
Comunicamos que não haverá edição 
impressa nesta sexta-feira (12), devido o 
feriado de Corpus Christi, que ocorrerá nesta 
quinta-feira (11). A edição impressa volta a 
circular normalmente a partir da próxima 
terça-feira (16), com distribuição normal. 
Enquanto isso, você fica informado sobre as 
principais notícias da região em nosso portal 
www.folhaextra.com, não deixem de acessar.
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[RECONHECIMENTO]

Romanelli enaltece trabalhos da gestão 
de Nerilda Penna em Arapoti

A prefeita de Ara-
poti, Nerilda Penna (PSB), 
garantiu uma série de 
obras e serviços com 
recursos do Estado e da 
União. São ações que ofere-
cem   infraestrutura tanto 
para empresários já ins-

talados na cidade ou que 
queiram investir, além 
de melhorar a qualidade 
de vida da população. “A 
prefeita Nerilda é um bom 
exemplo de gestão eficiente, 
que mostra que é possível 
garantir investimentos, 

mesmo em meio à crise”, 
disse o deputado Luiz Clau-
dio Romanelli (PSB). Um 
dos exemplos é o término 
da obra do novo pátio de 
máquinas entregue nesta 
terça-feira (9). O parque 
no Distrito Industrial vai 

abrigar também a usina 
de asfalto. Vale lembrar 
que a prefeita anunciou 
que serão investidos R$ 3,5 
milhões em pavimentação 
asfáltica das ruas do Dis-
trito Industrial e do Jardim 
Alphaville que, por sinal, 

será o primeiro trabalho 
da usina de asfalto. “É uma 
benfeitoria que impacta 
e melhora as condições 
estruturais para o aten-
dimento às demandas de 
todo o município”, destaca 
a prefeita.

A prefeita explica 
que a obra de asfalto, 
por exemplo, vai garantir 
segurança para motoristas 
e pedestres, moradores e 
trabalhadores da região. 
“Com alto tráfego de veícu-
los no local, sobretudo do 
setor empresarial, o acesso 
ao Distrito Industrial de 
Arapoti ganhará pavimen-
tação asfáltica até o mês de 
novembro e vai garantir a 
segurança da população”.
Nerilda acrescenta que 
a obra é um importante 
investimento, já que muitas 
empresas estão instaladas 
ali e a pavimentação é 

esperada há anos. “Essa 
obra é mais um importante 
investimento que fazemos 
para melhorar a área e con-
seguir ofertar condições 
atraentes para que novas 
empresas se instalem lá”.
Com o investimento, a 
expectativa é de que mais 
empresas tenham inte-
resse em se instalar em 
Arapoti, aproveitando a 
infraestrutura logística e 
os benefícios para a gera-
ção de emprego e renda do 
município. A conclusão 
está prevista para o fim de 
novembro.
“Temos acompanhado o 

desenvolvimento do muni-
cípio e sabemos que muitos 
recursos foram conquista-
dos porque a prefeitura de 
Arapoti mantém os com-
promissos em dia”
“Temos acompanhado o 
desenvolvimento do muni-
cípio e sabemos que muitos 
recursos foram conquis-
tados porque a prefeitura 
de Arapoti mantém os 
compromissos em dia, tem 
bons projetos e as solicita-
ções são efetivamente para 
melhorar a qualidade de 
vida da população”, destaca 
o deputado Romanelli.

[PAVIMENTAÇÃO] [CONSELHO DA MULHER]
A prefeita Nerilda 

Penna também sancionou 
lei que autoriza a criação 
do Conselho Municipal 
de Direitos da Mulher. O 
órgão permanente, vincu-
lado à Secretaria de Assis-
tência Social, e funcionará 
de maneira autônoma.
O conselho vai elaborar 
e promover, em todas as 
esferas da administração 
municipal, políticas públi-
cas sob a ótica de gênero, 
para garantir igualdade de 
oportunidades e de direitos 
entre homens e mulheres, 
assegurando à população 
feminina o pleno exercício 
de sua cidadania.
Publicada no Diário Oficial 
do dia 2 de junho, a Lei 
2001/2020 configura um 
importante avanço insti-
tucional nas garantias da 
defesa e promoção de polí-
ticas públicas voltadas às 
mulheres.
“Vivemos numa sociedade 
desigual. As mulheres, 
por mais conquistas que 
tenham obtido por meio 
de sua luta histórica por 
igualdade, ainda não se 

encontram nas mesmas 
condições e direitos dos 
homens nos mais diversos 
aspectos da vida social. 
Por isso, a importância 
da promoção de ações do 
estado visando promover 
essa justa equiparação. A 
existência do Conselho é 
uma ferramenta essencial 
para o alcance dessa meta”, 
justifica a prefeita.
Romanelli lembra que a luta 
da mulher por igualdade 
de condições vem promo-
vendo uma série de bene-
fícios para a classe femi-
nina. O deputado lembra 
ainda que o incentivo à 
participação da mulher no 
desenvolvimento local e na 
política é uma das metas 
do PSB, partido do qual 
ele é integrante. “Temos 
atuado para incentivar à 
participação feminina na 
política e a prefeita Nerilda 
representa esse universo, 
rodeada de pessoas qualifi-
cadas, empenhadas e com-
prometidas com o desen-
volvimento, sobretudo com 
a assistência social”, disse 
Romanelli.

Temos acompanhado o desenvolvimento 
do município e sabemos que muitos 
recursos foram conquistados porque 
a prefeitura de Arapoti mantém os 
compromissos em dia

Da Assessoria
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Prefeitura de Jaguariaíva dá sequência 
as obras no antigo “Jaguar Center”
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ESTÍMULO À ECONOMIA

O chefe da Casa Civil, Guto Silva infor-
mou que o Paraná está preparando um 
novo pacote de estímulo à economia que 
deve ser anunciado entre julho e agosto. 
O pacote deve incluir medidas de apoio a 
empresários, à manutenção de a investi-
mentos privados no Estado e de incentivo 
às compras de pequenos comerciantes 
pela população. “Estamos finalizando este 
pacote com ações para fazer a economia 
circular. Nosso grande desafio é sair da 
crise com rapidez”, explicou.

[FUTURO “BECO DO PESSA”]

FOLHA EXTRA quinta-feira, 11 de junho de 2020 - Edição 2334

MEDIDAS ADOTADAS

Durante a pandemia, o Paraná se posi-
cionou com adoção de diversas medidas, 
como a dilação do pagamento de ICMS 
para as micro e pequenas empresas e a 
ampliação do crédito. Cerca de R$ 1 bilhão 
de recursos estão sendo oferecidos pela 
Fomento Paraná e pelo BRDE. Somente 
a Fomento Paraná recebeu mais de 28 mil 
pedidos de créditos novos a partir de 27 
de março, quando foi lançado o Programa 
Paraná Recupera. 

NA CONTA

O Tribunal de Justiça do Paraná repassou 
R$ 26 milhões para ações de combate ao 
novo coronavírus. Cerca de R$ 23 milhões 
já foram transferidos às 399 cidades para 
ações emergenciais e os demais recursos 
serão usados pela Secretaria de Esta-
dual da Saúde para compra de insumos. 
Esse recurso integra um total de R$ 130 
milhões doados por Defensoria Pública, 
Ministério Público, Tribunal de Contas, 
Assembleia Legislativa e Ministério 
Público do Trabalho. 

NA CONTA

O Tribunal de Justiça do Paraná repassou 
R$ 26 milhões para ações de combate ao 
novo coronavírus. Cerca de R$ 23 milhões 
já foram transferidos às 399 cidades para 
ações emergenciais e os demais recursos 
serão usados pela Secretaria de Esta-
dual da Saúde para compra de insumos. 
Esse recurso integra um total de R$ 130 
milhões doados por Defensoria Pública, 
Ministério Público, Tribunal de Contas, 
Assembleia Legislativa e Ministério 
Público do Trabalho. 

ELEIÇÃO MUNICIPAL

O vice-procurador-geral eleitoral, Renato Brill de Góes, 
defendeu a manutenção das datas das eleições municipais 
em outubro (dias 4 e 25), apesar da pandemia do novo 
coronavírus. Ofício enviado pelo procurador sustenta a 
tese  da adoção de protocolos de segurança associada à 
possível queda do número de casos da doença - apoiada 
por estudos estatísticos, permitindo as votações de acordo 
com o calendário eleitoral.

DE VOLTA ÀS REFORMAS

Depois de meses de adiamento, as propostas de refor-
mas administrativa e tributária parecem ter renascido 
em meio à pandemia e devem finalmente ser enviadas 
ao Congresso Nacional, afirma o secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almeida. Segundo ele, o governo 
enviará o projeto de alterações tributárias "até o início 
de agosto". 

REFORMAS II

Hoje, há dois textos sobre reforma tributária tramitando, 
um na Câmara dos Deputados e outro no Senado. Já o 
projeto da reforma administrativa está na gaveta de 
Bolsonaro desde fevereiro. Por causa disso, parlamen-
tares iniciaram em março uma frente para discutir o 
enxugamento da máquina pública. 

Serão 18 salas para comércio ou atividades institucionais, como confeitaria, lanchonete, 
loja de presentes, eletrônicos de pequeno porte, salão de beleza entre outros

Em breve um novo 
espaço de lazer e integração 
será entregue à população 
de Jaguariaíva. Trata-se da 
reforma do antigo Jaguar 
Center, para implantação 
do “Beco do Pessa”. Nesta 
semana foi concretada 
a laje do complexo para 
levantamento do segundo 
piso da obra, que já está 
chegando perto de 30% de 
execução.
Já foram feitas a demoli-
ção de cobertura, remoção 
do piso antigo, além de 
reforço estrutural e outras 
benfeitorias na estrutura, 
bastante desgastada pelo 

tempo. Além de ser ponto 
de encontro e recepção 
turística, o objetivo da 
prefeitura é gerar emprego 
e renda para a população 
com esta estrutura, que 
também deve trazer beleza 
e modernidade ao centro da 
cidade. O investimento é de 
quase R$1,5 milhão, numa 
área de cerca de 1.300 m2 
de obra, executada pela 
empresa Irmãos Camargo 
Construção Civil Ltda.
Serão 18 salas construídas 
para comércio ou ativida-
des institucionais, como 
confeitaria e lanchonete, 
loja de presentes, eletrôni-

cos de pequeno porte, salão 
de beleza e barbearia, entre 
outros. Também será reser-
vado um lugar especial 
para feira de artesanato 
local.
Tanto na área central como 
nas duas extremidades da 
edificação, ou seja, na Rua 
Rafael Petrucci e Avenida 
Antônio Cunha, haverá 
mesas para os visitantes e 
clientes, além de estruturas 
de apoio como banheiros 
com acessibilidade. As 
salas serão disponibiliza-
das através de licitação.

Da Assessoria
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Menor é apreendido e 
traficante preso em Jacarezinho

Da Redação

Da Redação

e
[DROGAS]

Ação policial 
contou com a 

colaboração de 
uma denúncia 

anônima

A equipe da Polícia Militar 
de Jacarezinho prendeu 
um homem pelo crime de 
tráfico e apreendeu um 
menor de idade. A ocorrên-
cia foi registrada na noite 
desta terça-feira (9).
De acordo com informa-
ções da PM, a equipe rece-
beu informações de que 
um indivíduo estaria pra-

ticando o tráfico de drogas 
em uma residência situada 
no bairro Pompeia II e, com 

isso, os policiais foram ao 
endereço para averiguar a 
situação. 

No local, foi montado um 
ponto de observação e, por 
volta das 21h, foi flagrado 
o momento que um adoles-
cente chegou a residência 
e pegou um objeto com o 
suspeito. Na sequência, 
os policiais realizaram 
a abordagem do menor 
sendo encontrado em sua 
posse três pedras de crack 
e uma de cocaína a qual, 
indagado, o adolescente de 
15 anos disse ter comprado 
do suspeito. Também foi 
localizada a quantia de R$ 
50 e o menor foi apreendido 
juntamente com a droga. 
Na sequência, os policiais 
realizaram a abordagem 

do suspeito na residência 
e, durante a revista pes-
soal, foi encontrado em 
sua posse a quantia de 
R$ 52. Em seguida, com 
ajuda de um cão farejador, 
os policiais ainda encon-
traram na casa mais uma 
quantidade de cocaína e 
crack em embalagens das 
mesmas encontradas na 
droga vendida ao menor, 
além da quantia de R$ 320. 
Indagado sobre a situação, 
o indivíduo de 34 anos con-
fessou que vinha há algum 
tempo vendendo drogas no 
local. 
Frente aos fatos, os dois 
foram levados ao Pronto 
Socorro e, na sequência, 
encaminhados a delegacia 
da Polícia Civil juntamente 
com a droga para que 
fossem tomadas as provi-
dências cabíveis ao caso. 

[RECUPERADO]

Jovem é detida pela PM em posse de 
celular furtado em Ibaiti

Uma jovem de 
26 anos foi detida pela 
equipe da Polícia Militar 
do município de Ibaiti em 
posse de um aparelho 
celular furtado. A ocor-
rência foi registrada na 
tarde desta terça-feira 
(9).
De acordo com informa-
ções da PM, após realizar 

diligências sobre um 
furto ocorrido no dia 13 
de março deste ano, a 
equipe chegou a infor-
mação de que o aparelho 
celular estaria em posse 
de uma pessoa moradora 
do bairro João Edmundo 
de Carvalho. Com isso, 
os policiais foram até o 
local para averiguar a 

situação. 
Em contato com a sus-
peita, a mesma foi infor-
mada sobre a situação e 
indagada sobre o apare-
lho celular, a qual confir-
mou os fatos e entregou o 
celular para os policiais. 
Após consulta do IMEI 
(registro do aparelho) foi 
confirmado que o apare-

lho era produto de furto. 
Frente aos fatos, a jovem 
foi detida e encaminhada 
juntamente com o apare-
lho celular apreendido 
para 37º Delegacia de 
Polícia para que fossem 
tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 
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Os funcionários da 
TV Globo enfrentaram 
uma situação tensa na 
tarde desta quarta-feira 
(10). Um homem invadiu 
os estúdios da emissora no 
Jardim Botânico, no Rio de 
Janeiro, e fez a repórter 
Marina Araújo de refém.
O suspeito carregava uma 
faca e pedia para encontrar 
Renata Vasconcellos, apre-
sentadora do Jornal Nacio-
nal — a âncora celebra seus 
48 anos de vida hoje.
Testemunhas no local 
afirmam que o homem 
entrou nos estúdios gri-

tando “Globo Lixo”. As 
negociações teriam sido 
iniciadas por Ali Kamel, 
Diretor Geral de Jornal-
ismo da Rede Globo.
A polícia foi acionada e o 
suspeito foi neutralizado 
e preso pelas autoridades. 
Ele ainda não foi identi-
ficado. Marina foi liberada 
após o caso.
De acordo com informa-
ções do Metróples, o sus-
peito largou a faca ao ver 
Renata nos estúdios: “A 
Renata apareceu e o cara 
soltou a faca, como combi-
nado. Foi preso. Largou a 

faca e levantou a blusa”. A 
reportagem de VEJA São 
Paulo entrou em contato 
com a Rede Globo, mas até o 
fechamento dessa matéria 
não teve uma resposta da 
emissora.
M a r i n a  A r a ú j o  t e m 
experiência em diversas 
áreas na emissora. Ela já 
trabalhou na cobertura de 
esportes, bem-estar, eco-
nomia e política — além de 
participar na apuração de 
reportagens no estado do 
Rio de Janeiro.
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3/mot — our. 6/croqui — embair. 11/patronesses.

Homem invade estúdios da 
Globo e faz repórter de refém 

nesta quarta (10)
Pão de queijo dukan

[ RECEITA FIT]

2 gemas
3 claras em neve
12 colheres de sopa de 
leite em pó desnatado
4 colheres de sopa de 
requeijão cremoso 0% 
de gordura
2 colheres de café de 
fermento em pó
Cubinhos de queijo 
branco cottage 0% de 
gordura sem o soro
Sal

Preaqueça o forno a 160° 
graus
Em uma vasilha, bata as 
gemas, o leite em pó, o 
cottage, o requeijão, o sal 
e, por último, o fermento
Acrescente delicadamente 
as claras em neve à massa
Coloque a massa em 
forminhas de silicone e, 
com uma colher, afunde os 
cubinhos de queijo branco 
no centro da massa
Leve para assar até dourar

Das Agências

CPM22 afasta Japinha após vazamento de 
conversa com menor de 16 anos em rede social

A banda CPM 22 anunciou 
o afastamento do baterista 
Japinha nesta quarta-feira, 
10. A decisão foi tomada 
após virem à tona conver-
sas que o baterista teria tido 
com uma menor de idade de 
16 anos em 2012, aos 38 anos.
"Após os últimos aconte-
cimentos, decidimos pelo 
afastamento do nosso bate-
rista, Ricardo Japinha, 
reafirmando nossa posição 
de não compactuar com 
atitudes desrespeitosas 
com quem quer que seja. A 
banda continua", informou 
o CPM 22.Na terça-feira, 9, 
a banda já havia se mani-

festado, sem citar direta-
mente Japinha, afirmando 
que são "um coletivo onde 
cada um responde por suas 
atitudes", que não compac-
tua "com atitudes desres-
peitosas" e que o "maior 
interesse é que tudo isso 
seja esclarecido o quanto 
antes". O baterista usou seu 
Instagram para publicar 
um esclarecimento: "Quem 
me conhece de verdade 
sabe da minha índole e do 
meu caráter e que jamais 
agiria com o intuito de 
machucar alguém, seja 
física ou psicologicamente. 
Abomino qualquer forma 

de desrespeito ou abuso 
contra quem quer que 
seja". As conversas teriam 
ocorrido em janeiro e em 
março de 2012, quando 
Japinha tinha 38 anos de 
idade, e foram expostas 
por um perfil anônimo no 
Twitter que se identifica 
como "Exposed Emo". Nos 
prints, após a jovem afir-
mar que tinha 16 anos de 
idade, o baterista pergunta: 
"Já namorou muito tempo? 
Ou já fez amor?". Com a 
confirmação de que seria 
virgem, respondeu: "Que 
linda. Assim eu me apai-
xono".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
DECRETO Nº. 30 DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Declara estado de calamidade pública no Município 
de Jundiaí do Sul – PR., em virtude dos problemas 
de saúde pública e econômicos gerados pelo en-
frentamento da pandemia decorrente do coronavírus 
SARS-CoV-2.

ECLAIR RAUEN, Prefeito do Município de Jundiaí 
do Sul - PR, no uso das atribuições constitucionais 
e legais,
CONSIDERANDO os avanços da pandemia do 
coronavírus SARS-CoV-2, causador da infecção 
COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pelo 
Ministério da Saúde e pela Organização Mundial 
de Saúde;
CONSIDERANDO que, em decorrência das ações 
emergenciais necessárias para conter a pandemia 
do coronavírus SARS-CoV-2, as finanças públicas 
e as metas fiscais estabelecidas para o presente 
exercício poderão restar gravemente comprometidas 
no Município, assim como as metas de arrecadação 
de tributos, pela redução da atividade econômica,
D E C R E T A
Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública 
para todos os fins de direito no Município de Jundiaí 
do Sul - PR.
Art. 2º O Poder Executivo solicitará, por meio de 
ofício a ser enviado à Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná, reconhecimento do estado de 
calamidade pública para os fins do disposto no art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 
maio de 2000.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

   Jundiaí do Sul – PR., em 10 de 
junho de 2020.

ECLAIR RAUEN  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
LEI Nº 604/2020
SUMULA: Estabelece critérios e prazos para a re-
gulamentação da provisão de benefício eventual, na 
modalidade de cesta básica de alimentos, no âmbito 
municipal da Política Pública de Assistência Social no 
Município de Jundiaí do Sul e dá outras providencias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU ECLAIR 
RAUEN, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI:

 Art. 1º Estabelece critérios e prazos para a regu-
lamentação da provisão de benefício eventual, na 
modalidade de cesta básica de alimentos, no âmbito 
municipal da Política Pública de Assistência Social. 

 Art. 2º O benefício eventual é uma modalidade de 
provisão de Proteção Social Básica de caráter su-
plementar e temporário que integra as garantias do 
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com 
fundamentação nos princípios de cidadania e nos 
direitos sociais e humanos. 
 Parágrafo único. Na comprovação das necessi-

JUNDIAÍ DO SUL

dades para a concessão do benefício eventual são 
vedadas quaisquer situações de constrangimento 
ou vexatórias. 

 Art. 3º O benefício eventual destina-se aos cidadãos 
e às famílias com impossibilidade de arcar por conta 
própria com o enfrentamento de contingências so-
ciais circunstanciais, e que se encontrem dentro dos 
critérios estabelecidos no artigo 4º desta Lei, cuja 
ocorrência provoque riscos e/ou vulnerabilidades que 
fragilize a manutenção do indivíduo, a unidade da 
família e a sobrevivência de seus membros. 
 § 1º Os benefícios eventuais, na forma de cesta 
básica de alimentos, serão assegurados conforme 
previstos na Lei Orçamentária Anual, sendo que este 
auxílio será concedido na forma de bens de consumo. 
 § 2º Entende-se por família o agrupamento humano, 
residente no mesmo lar, composto por parentes que 
convivam em relação de dependência econômica. 

 Art. 4º O auxílio, de cesta básica de alimentos, deverá 
atender às famílias em situação de vulnerabilidade e/
ou risco pessoal e social, cuja renda per capita seja 
igual ou inferior ao valor de R$ 259,75 (duzentos e 
cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) 
per capita e que não receba benefício do mesmo 
gênero de outras fontes. 

 Art. 5º O beneficiário que não comprovar a situação 
de vulnerabilidade social, conforme disposto no art. 
4º, será submetido à avaliação social; 
 Parágrafo único: A avaliação social terá como parâ-
metros a prioridade às famílias que se enquadram nos 
critérios estabelecidos no art. 4º desta Lei, que não 
estejam incluídas em programas de transferência de 
renda, bem como, às que se enquadram nos critérios 
definidos pelo art.22º da Lei Orgânica de Assistência 
Social, ou residam em moradia alugada, possuam 
maior número de filhos e façam uso de medicamen-
tos não fornecidos pela rede básica de saúde/SUS.
 
Art. 6º O Departamento Municipal de Assistência Social 
deve elaborar um Plano de Inserção, Acompanha-
mento e Monitoramento das Famílias Beneficiárias 
e apresentar ao CMAS para deliberação.
 Parágrafo único: O objetivo do Plano de Inserção, 
Acompanhamento e Monitoramento deve ter a vin-
culação da concessão do benefício eventual com os 
serviços, programas e projetos socioassistenciais e 
com a rede das demais políticas setoriais e de defesa 
de direitos. 

Art. 7º O benefício eventual, na forma de cesta básica 
de alimentos, constitui-se em uma prestação tempo-
rária, não contributiva da assistência social, em bens 
de consumo, para reduzir situações de vulnerabilidade 
e risco social e pessoal.
 

 § 1º Os bens de consumo que se refere no art. 3º, § 
1º consistem em uma cesta de alimentos, incluindo 
os seguintes itens de alimentos não perecíveis: arroz 
(5Kg), feijão (2Kg), açúcar (5Kg), sal (1kg), macarrão 
(1kg), farinha de milho (1Kg), fubá (1Kg), óleo (900 ml), 
massa de tomate (500 grs), bolacha (2 pct), farinha 
de trigo (1Kg), leite líquido ( 05 cx) e margarina (500 
grs), tempero alho e sal ( 1 kg), pó de café ( 1 kg), e 
achocolatado (800 grs) observada a qualidade que 

garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. 
 § 2º O requerimento do benefício de cesta básica 
de alimentos deve ser realizado pelo responsável ou 
por algum membro de sua família junto ao Centro de 
Referência da Assistência Social – CRAS, mediante 
o preenchimento de instrumentos técnicos, acompa-
nhados pelos seguintes documentos: comprovante 
de inclusão do Cadastro Único do Governo Federal, 
RG, CPF, Carteira de Trabalho/Holerite ou declara-
ção de renda familiar, no caso de trabalho informal 
e/ou esporádico; também deverá ser apresentada 
certidão de nascimento, em caso de filhos menores 
de 18 anos. 
 § 3º Ás famílias composta por 07 membros ou mais, 
poderá ser concedido 02 benefícios mensal, mediante 
avaliação social.

 Art. 8º. O benefício de cesta de alimentos será 
concedido à família pelo prazo de 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado ou suspenso mediante 
avaliação social. 
Parágrafo Único: O Benefício será concedido com 
intervalo de 90 (noventa) dias. 

Art. 9º. Fica prevista a entrega de 01 benefício 
eventual, modalidade Cesta Básica de Alimentos, 
para a clínica que comprovar prestar tratamento de 
dependência química de cidadão deste município, 
desde que a família seja cadastrada no CRAS e 
atenda os requisitos.  

Art. 10º. Compete ao Departamento Municipal de 
Assistência Social: 

I - a coordenação geral, a operacionalização, o acom-
panhamento, a avaliação da prestação dos benefícios 
eventuais, bem como o seu financiamento; 
II – a elaboração de um Plano de Inserção, Acompa-
nhamento e Monitoramento das famílias beneficiárias; 
III – a articulação com as políticas sociais setoriais e 
de defesa de direitos municipais para o atendimento 
integral da família beneficiária; 
IV - a realização de estudos da realidade e monito-
ramento da demanda, para constante ampliação ou 
redução da concessão dos benefícios eventuais; 
V – a expedição de instruções e a instituição de 
instrumentos técnicos e modelos de documentos 
necessários à operacionalização dos benefícios 
eventuais;
 VI – o cadastramento das famílias no Cadastro Único 
e nos demais serviços sócio assistenciais;
VII – a promoção de ações que viabilizem e garan-
tam a ampla e periódica divulgação dos benefícios 
eventuais e dos critérios para sua concessão.

Art. 11º. Ao Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS compete:
 I – o monitoramento e a avaliação da execução dos 
benefícios eventuais; 
II – o acompanhamento, avaliação e fiscalização do 
financiamento; 
III – a reformulação a cada ano, sempre que se 
fizer necessário, da regulamentação dos benefícios 
eventuais.

Artigo 12º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jundiaí do Sul, PR, 10 de junho 2020.
ECLAIR RAUEN 
Prefeito
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DECRETO 042/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1888/2020 de 09 de junho de 2020:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamento 
Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), 
conforme segue:

03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.123.0008.1.003 – AQUISIÇÃO E MÓVÉIS E EQUIPAMENTOS
570-4.4.90.52.00.00.00.00-1501-Equipamentos e material permanente.............R$ 20.000,00
04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
03 – URBANISMO
15.451.0011.1.013-MANUT. DO SISEMA DE VIAS PUBLICAS
571-4.4.90.52.00.00.00.00-3501-Equipamentos e material permanente.............R$ 35.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 55.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anu-
lação de dotação, como segue:

04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
02 – VIAÇÃO URAL
15.451.0008.1.008 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
077-4.4.90.51.00.00.00.00-1501-Obras e instalações............................................R$ 20.000,00
04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
03 – URBANISMO
15.451.0011.1.013-MANUT. DO SISEMA DE VIAS PUBLICAS 35.000,00
556-4.4.90.51.00.00.00.00-3501-Obras e instalações.........................................R$ 55.000,00

8rt. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

DECRETO 043/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1889/2020 de 09 de junho de 2020:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Orça-
mento Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 1.165.500,00 (um milhão, cento e sessenta 
e cinco mil e quinhentos reais), conforme segue:

02 - EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0008.2.002 – MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 
018-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de consumo......................................R$ 5.000,00
03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
02.061.0006.2.009 – DIVIDA PUBLICA
022-3.1.90.91.00.00.00.00-1000-Sentenças judiciais..........................................R$ 15.000,00
04.122.0006.2.007 – MANUT. DA FOLHA DE PAGTO – ADM. GERAL
024-3.1.90.03.00.00.00.00-1000-Pensões, exclusive RGPS...............................R$ 500,00
025-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 808.000,00
04.123.0006.2.003 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE AD. E FINANÇAS
036-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 20.000,00
04.131.0006.2.004 – DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

PINHALÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 022/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
ELETRONICO N° 022/2020. Tipo MENOR PRE-
ÇO, que trata da AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR E  
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, conforme especi-
ficado no anexo I do edital. O credenciamento dos 
representantes das empresas interessadas será no 
dia 30/06/2020, às 13h30min e a abertura da ses-
são pública, com recebimento dos envelopes com 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” 
e abertura dos envelopes de “proposta de preços”, 
dia 30/06/2020, às 13h30min. O edital em inteiro 
teor estará a disposição dos interessados para ser 
retirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min 
e das 13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo 
Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do 
Itararé. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 010/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS 
DE MEDICINA DO TRABALHO, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, 25 de Maio de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PISTA DE 
CAMINHADA NO ESTADIO BEIRA RIO, HOMOLOGO 
o procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 02 Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos prece-
dentes, face aos autos do presente Processo 
Licitatório, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
015/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE TONER PARA OS SETORES DA 
MUNCIPALIDADE, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 10 Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 018/2020 
AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA E GRADE 
ARADORA, HOMOLOGO o procedimento licitatório, 
com fundamento no Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 
8.666/93.
Salto do Itararé, de 10 Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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041-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 5.000,00
02 – FINANÇAS
04.846.0006.2.010 – CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
047-3.3.90.47.00.00.00.00-1000-Obrigações tributarias e contributivas............R$ 15.000,00
05 – EDUCAÇÃO
03 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.021 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
129-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 100.000,00
132-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais......................................R$ 20.000,00
150-3.3.90.39.00.00.00.00-1103-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 6.000,00
06 – ESPORTE E CULTURA
01 – ESPORTE
27.812.0003.2.028 – MANUT. DA DIVISÃO DE ESPOLRTE
208-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 10.000,00
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.301.0010.2.031 – MANUT. DA FOLHA DE PAGTO DA SAÚDE
271-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 100.000,00
273-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais......................................R$ 15.000,00
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
01 – ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0002.2.051 – MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
339-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 13.000,00
02 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.048 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
358-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil..............R$ 5.000,00
10 – PESCA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
02 – INDUSTRIA
23.662.0007.2.044 – MANUT. DO INCENTIVO A INDUSTRIA
407-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 28.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 1.165.500,00

//
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da re-
dução de dotações, como segue:

02 - EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0008.1.002 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
012-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e material permanente.................R$ 25.000,00
04.122.0008.2.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
016-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 30.000,00
03 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01 – ASSESSORAMENTO SUPERIOR
04.122.0006.2.007 – MANUT. DA FOLHA DE PAGTO – ADM. GERAL
027-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais........................................R$ 150.000,00
028-3.1.90.94.00.00.00.00-1000-Indenizações e restituições trabalhistas.............R$ 250.000,00
030-3.3.90.33.00.00.00.00-1000-Passagens e despesas com locomoção..............R$ 4.000,00
031-3.3.90.34.00.00.00.00-1000-Outras desp de contratação de pessoal..............R$ 40.000,00
04.123.0008.1.003 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
040-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e material permanente.................R$ 9.000,00
04 – VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
01 – VIAÇÃO URBANA
14.422.0008.1.044 – CONSTRUÇÃO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO
051-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 15.000,00
15.451.0011.1.013 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIAS PUBLICAS
054-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 10.000,00
02 – VIAÇÃO RURAL
26.782.0008.1.004 – PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAUS
069-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 17.000,00
03 - URBANISMO
15.451.0008.1.008 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 021/2020

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de 
Salto do Itararé, Estado do Paraná, o PREGÃO 
ELETRONICO N° 021/2020. Tipo MENOR PREÇO, 
que trata da AQUISIÇÃO DE COMBOIO AGRÍCOLA 
DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO 1 CON-
JUNTO BÁSICO 3.000 LTS (CAMINHÃO TOCO); 1 
CONJUNTO DE GRAXA 200 KG (RATEIO 55:1); 1 
PORTA FILTRO USADO; 1 TANQUE ÁGUA POTÁ-
VEL 500 LTS; 1 TANQUE DE ÓLEO DIESEL 3.000 
LTS; 1 TANQUE ÓLEO LUBRIFICANTE 250 LTS; 1 
TANQUE ÓLEO USADO 250 LTS, PARA USO NO 
TRANSPORTE PARA ABASTECIMENTO E LUBRI-
FICAÇÃO IN LOCO DOS MAQUINÁRIOS E EQUI-
PAMENTOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE SOLO, conforme 
especificado no anexo I do edital. O credenciamento 
dos representantes das empresas interessadas será 
no dia 30/06/2020, às 09h30min e a abertura da 
sessão pública, com recebimento dos envelopes com 
“propostas de preços”, “documentos de habilitação” 
e abertura dos envelopes de “proposta de preços”, 
dia 30/06/2020, às 09h30min. O edital em inteiro 
teor estará a disposição dos interessados para ser 
retirado, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, de 
segunda a sexta-feira das 08h00min as 12h00min 
e das 13h00min as 17h00min, na Rua Eduardo 
Bertoni Junior, 471, Centro, Município de Salto do 
Itararé. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou telefone (43) 3579-1607.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 014/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA 
PRETA, HOMOLOGO o procedimento licitatório, 
com fundamento no Inciso VI, do art. 43, da Lei nº 
8.666/93.
Salto do Itararé, de 02 Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 011/2020 CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE USO ÚNICO PARA SECRETARIA DE 
SAUDE MUNICIPAL, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, 02 de Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos preceden-
tes, face aos autos do presente Processo Licitatório, 
referente ao PREGÃO PRESENCIAL 016/2020 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISI-
ÇÃO DE PÃO FRANCES PARA SETORES DESTA 
MUNICIPALIDADE, HOMOLOGO o procedimento 
licitatório, com fundamento no Inciso VI, do art. 43, 
da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 10 Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ
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078-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equip. e material permanente..........................R$ 12.000,00
15.451.0008.1.025 – CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES
079-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 7.000,00
15.451.0008.1.042 – INFRAESTRUTURA URBANA-RUAS E AVENIDAS
084-4.4.90.61.00.00.00.00-1000-Aquisição de imóveis.......................................R$ 50.000,00
15.451.0008.2.014 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS
085-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de consumo.........................................R$ 7.000,00
17.512.0008.1.006 – CONSTRUÇÃO DE GALERAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS
089-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 10.000,00
05 – EDUCAÇÃO
03 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12.361.0005.2.023 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
168-3.3.90.36.00.00.00.00-1103-Outras serv de ter pessoa física.........................R$ 6.000,00
06 – ESPORTE E CULTURA
01 – ESPORTE
27.812.0003.2.028 – MANUT. DA DIVISÃO DE ESPOLRTE
209-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 16.000,00
02 – CULTURA
13.392.0003.1.045 – CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA
223-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 5.000,00
13.392.0003.1.061 – AQUIISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
224-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equip. e material permanente..........................R$ 10.000,00
13.392.0003.2.029 – MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
225-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil.................R$ 15.000,00
226-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 7.000,00
14.392.0003.1.037 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS
236-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e instalações...........................................R$ 70.000,00
07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUN. DE SAÚDE
10.304.0010.2.035 – MANUT DO PROGRAMA DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR
315-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica...................R$ 18.000,00
08 - AGROPECUARIA
01 – AGROPECUARIA
20.606.0009.2.040 – MANUT. DO DEPTO AGRPECUARIO
324-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil.................R$ 20.000,00
20.608.0009.2.061 – DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOES, SEMENTES E MUDAS
337-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-Material de consumo.........................................R$ 500,00
338-3.3.90.32.00.00.00.00-1000-Material, bem ou serv de distrib gratuita..........R$ 120.000,00
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
01 – ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0002.2.051 – MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
340-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 10.000,00
08.244.0002.2.062 – MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
347-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 7.000,00
02 – FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.048 – MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL
359-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 15.000,00
11 – TURISMO E MEIO AMBIENTE
02 – FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE
416-3.3.71.70.00.00.00.00-1000-Rateio pela participação em consórcio.............R$ 140.000,00
417-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-Outros serv de terc pessoa jurídica...................R$ 38.000,00
18.542.0004.1.035 – aqauisição de móveis e equipamentos
418-4.4.90.52.00.00.00.00-1000-Equipamento e material permanente.................R$ 7.000,00
18.542.0004.2.057 – FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE
427-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Venc e vantagens fixas pessoal civil.................R$ 8.000,00
428-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigações patronais.........................................R$ 17.000,00
TOTAL DE ANUALAÇÃO/REDUÇAO..........................................................R$ 1.165.500,00

8rt. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista as manifestações e atos precedentes, 
face aos autos do presente Processo Licitatório, refe-
rente ao PREGÃO PRESENCIAL 017/2020 TRATOR 
AGRÍCOLA, 100CV, CABINADO, HOMOLOGO o 
procedimento licitatório, com fundamento no Inciso 
VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93.
Salto do Itararé, de 10 Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SALTO DO ITARARÉ

OUTRAS PUBLICAÇÕES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO 
CINZAS -CIVARC
CNPJ 08.976.528/0001-02
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 001/2020 - PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO - PSS
O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 
do Território do Rio Cinzas – CIVARC, pessoa jurí-
dica de direito público, cadastrada no CNPJ sob nº 
08.976.528/0001-02, torna público que fará realizar 
no dia 03 de julho de 2020, na Rua Hermindo Augusto 
de Oliveira, nº 84, Centro, Japira/PR, CEP 84.920-
000, fone (43) 3555-1367, PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO - PSS destinado a selecionar profis-
sionais para atuarem sob a égide do CIVARC, nas 
UBS – Unidades Básicas de Saúde dos Municípios 
integrantes do CIVARC exclusivamente para atender 
o interesse e a necessidade temporária da admi-
nistração pública, com a finalidade de combater a 
ação do Coronavírus (Covid-19) conforme a Lei nº 
13.979-20/032020, também com fulcro no inciso 
IX, do artigo 37, da Constituição Federal e no § 4º 
do Art. 19 do Protocolo de Intenções do CIVARC, 
mediante Contrato em Regime Especial conforme 
normas da CLT, que assim segue:
01 (um) - MÉDICO PSIQUIATRA
- CARGA HORARIA – 20 HORAS SEMANAIS
- REMUNERAÇÃO - R$ 10.000,00 (dez mil reais)
01 (um) MÉDICO PEDIATRA 
- CARGA HORARIA – 20 HORAS SEMANAIS
- REMUNERAÇÃO – R$ 10.000,00 (dez mil reais)
04 (quatro) – PSICÓLOGOS
- CARGA HORARIA – 40 HORAS SEMANAIS
- REMUNERAÇÃO - R$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais)
03 (três) ASSISTENTES SOCIAIS 
- CARGA HORARIA – 30 HORAS SEMANAIS
- REMUNERAÇÃO - R$ 2.000,00 (dois mil reais)
03 (três) ASSISTENTES SOCIAIS 
- CARGA HORARIA – 20 HORAS SEMANAIS
- REMUNERAÇÃO - R$ 1.500,00 (um mil e qui-
nhentos reais)
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderão ser examinados e/ou impressos 
no endereço eletrônico www.civarc.com.br, no link: 
“Diário Oficial” a partir do dia 16/06/2020. 
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo 
fone (43) 3555-1367.   
Japira, 10 de junho 2020
VANDERLEY DE SIQUEIRA E SILVA
Presidente – CIVARC
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DECRETO 044/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1890/2020 de 09 de junho de 2020:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamen-
to Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), 
conforme segue:

07 – SAÚDE PARA TODOS
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE
10.244.0010.2.071-AÇÕES E SERVIÇOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS -  COVID19 
-  CUSTEIO
572-3.3.90.30.00.00.00.00-1355-Material de consumo.......................................R$ 13.000,00
09 – ASSISTENCIA SOCIAL
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.071 - AÇÕES E SERVIÇOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS -  COVID-19 
573-3.3.90.30.00.00.00.00-1726-Material de consumo.......................................R$ 9.500,00
574-3.3.90.39.00.00.00.00-1726-Outros serv de terc pessoa jurídica.................R$ 9.000,00
TOTAL...............................................................................................................R$ 31.500,00

Art. 2º . – Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
excesso de arrecadação da SESA-PR e CEAS-PR, para ações de combate ao COVID-19 como segue:

        EXCESSO
VALOR CREDITADO  – SESA RES 705/2020 (COVID19) fonte 1355............R$       12.652,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 1355..............................................R$ 348,00
VALOR CREDITADO  – CEAS-PR  (COVID19) fonte 1726.............................R$ 18.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 1726..............................................R$ 500,00
TOTAL DE EXCESSO........................................................................................R$ 31.500,00

8rt. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.

SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

DECRETO 045/2020
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2020, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a LEI 1891/2020 de 09 de junho de 2020:

Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial, no Orçamen-
to Geral do Município, no exercício de 2020, no valor de R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), 
conforme segue:

09 – ASSISTENCIA SOCIAL
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0002.2.071 - AÇÕES E SERVIÇOS DE COMBATE AO CORONAVIRUS -  COVID-19 
575-3.3.90.32.00.00.00.00-1727-Material, bem ou serv. de distrib. gratuita......R$ 26.500,00
576-3.3.90.30.00.00.00.00-1728-Material de consumo.......................................R$ 2.700,00
TOTAL......................................................................................................R$ 29.200,00

Art. 2º . – Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
excesso de arrecadação do Fundo Nacional de Assistência Social, portaria 369, para ações de combate ao 
COVID-19 no SUAS, como segue:
        EXCESSO
VALOR CREDITO COVID no SUAS - para Alimentos – Port.369 fonte 1727.R$       25.875,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 1727..............................................R$ 625,00
VALOR CREDITO COVID no SUAS para EPI – Port. 369 fonte 1728..............R$ 2.625,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FONTE 1728..............................................R$ 75,00
TOTAL DE EXCESSO........................................................................................R$ 29.200,00

8rt. 3º. –  Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 09 de junho de 2020.
SERGIO INÁCIO RODRIGUES
           Prefeito Municipal

CÂMARA DE ARAPOTI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARAPOTI- PR
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 CENTRO 
CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Edital Inexigibilidade nº 3/2020.

Processo nº 55/2020.

Objeto: Credenciamento de laboratórios para pres-
tação de serviços na realização de exames básicos 
e especiais visando atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Início do Credenciamento: A partir do dia 15 de 
Junho de 2020.

Informações e Retirada do Edital: Maiores in-
formações poderão ser obtidas na Rua Ondina 
Bueno Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, 
Paraná, telefones: (43) 3512-3000/3001, no ho-
rário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min 
às 17h30min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov.

Data Edital: 10/06/2020.

VALOR TOTAL: R$ 1.405,92 (hum mil quatrocentos 
e cinco reais e noventa e dois centavos).
VIGÊNCIA: 11.06.2020 à 11.06.2021
ELEMENTO DE DESPESA:
01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.39.77.99 – MA-
NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVI-
DADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – VIGILÂNCIA 
DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.
ASSINAM:
MARINEO JOÃO MENDES FERREIRA – pela 
CONTRATANTE
CHAVELLI APARECIDA DOS SANTOS – pela 
CONTRATADA

MUNICÍPIO DE ARAPOTI 
SEDU/PARANACIDADE - PAM 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2020. 
 
O MUNICÍPIO de Arapoti/Pr, torna público que às 09:00 horas do dia 
29/06/2020, na plataforma de licitações (licitacoes-e) Banco do Brasil, 
realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por 
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de 
acordo com as especificações do edital, para aquisição de:  

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO 
AUTOMÓVEL 

HATCH 1.0 01 R$ 47.490,00 60 DIAS 
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão 
ser solicitados junto ao Pregoeiro Luciano Aguiar Rocha, Paraná, Brasil - 
Telefone: (043) 3512-3033 -  E-mail licitacao@arapoti.pr.gov.br. A Pasta 
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço rua Ondina Bueno 
Siqueira, 180 - Centro Administrativo Municipal, das 08:00 às 17:30 horas. 
 
Arapoti, 10 de junho de 2020. 
 
Luciano Aguiar Rocha - Pregoeiro. 

 

 

ARAPOTI



Com nove mortes, casos da 
Covid-19 aumentam 65% em 

uma semana no Norte Pioneiro

Destaque e
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[DADOS PREOCUPANTES]

[NÚMEROS PODEM SER AINDA MAIORES]

Balanço feito pela Folha Extra levou em consideração os dados dos 
boletins da SESA divulgados no último dia 04 e nesta quarta-feira (10)

Muito se fala sobre 
a curva de crescimento do 
novo coronavírus no Brasil, 
mas a Folha Extra buscou 
saber como anda o índice de 
contágio da Covid-19 entre 
os municípios da região 
do Norte Pioneiro que já 
registrou nove mortes 
relacionadas à doença. O 
resultado foi que, entre os 
22 municípios analisados, a 
doença apresentou 65% de 
crescimento no número de 
infectados em apenas uma 
semana. 
O valor é resultado da 

comparação feita entre 
os boletins informativos 
divulgados pela Secreta-
ria de Estado da Saúde 
(SESA) na quinta-feira (4) 
e nesta quarta-feira (10). 
No boletim da semana pas-
sada, a região apresentava 
111 casos confirmados da 
doença em 20 municípios, 
número que saltou para 
casa dos 184 infectados em 
22 municípios. 
Já com relação ao número 
de recuperados, o novo 
boletim da SESA quase 
não teve mudanças, apre-

sentando 48 pessoas que 
se curaram da doença no 
informativo da última 
quinta e 51 no boletim desta 
quarta. Esse número repre-
senta pouco mais de 29% do 
número atual de infectados 
pela Covid-19 na região.
Além disso, o boletim 
aponta nove óbitos regis-
trados nos municípios de 
Guapirama (1), Quatiguá 
(1), São José da Boa Vista 
(1), Siqueira Campos (4), 
Bandeirantes (1) e Ribei-
rão do Pinhal (1). Segundo 
o boletim, Ribeirão do 

Pinhal ainda é o municí-
pio da região que lidera o 
número de casos com 27 
confirmados, mas também 
apresenta o maior número 
de confirmados com 19 pes-
soas que se recuperaram 
da doença. 
O boletim ainda incluiu 
dois novos municípios da 
região com a doença con-
firmada, sendo Japira (1) e 
Jundiaí do Sul (1), e um que 
segue com paciente sendo 
monitorado em Ribeirão 
Claro. 

Da Redação

No boletim 
da semana 
passada, 
a região 
apresentava 
111 casos 
confirmados 
da doença em 
20 municípios, 
número que 
saltou para 
casa dos 184 
infectados em 
22 municípios

Apesar das atuali-
zações diárias feitas pela 
SESA, os números não tem 
se confirmado aos divulga-
dos pelas secretarias muni-
cipais de Saúde mesmo com 
um intervalo de dois a três 
dias. Na segunda-feira (8), 
por exemplo, a prefeitura 
municipal de Tomazina 
divulgou 17 casos con-
firmados da doença no 
município, mas o boletim 
da SESA ainda aponta 13 
casos da doença na cidade, 
número referente ao bole-
tim divulgado pela prefei-
tura no domingo (7). 
Situação semelhante acon-
tece com os boletins refe-
rentes à Jacarezinho. No 

último sábado (6), a pre-
feitura havia divulgado 
23 casos confirmados da 
doença no município, mas, 
ainda no boletim desta 
quarta-feira da SESA, o 
município aparece com 17 
pacientes infectados pelo 
vírus. 
Ao todo, foram analisa-
dos os números de casos 
em Cambará, Carlópolis, 
Conselheiro Mairinck, 
Figueira, Guapirama, 
Ibaiti, Jacarezinho, Japira, 
Joaquim Távora, Jundiaí 
do Sul, Quatiguá, Salto 
do Itararé, Santo Antô-
nio da Platina, São José 
da Boa Vista, Siqueira 
Campos, Tomazina e Wen-

ceslau Braz pertencentes 
a 19ª Regional de Saúde, 
e Abatiá, Andirá, Bandei-

rantes e Ribeirão do Pinhal 
pertencentes a 18ª Regional 
de Saúde. 

UTI adulto no Hospital Regional, em SAP, foi inaugurada pelo 
governador Ratinho Júnior em abril desta no com dez leitos


