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Prefeitura 
de Arapoti 
conclui obras de 
revitalização na 
praça Dona Isa

FARMAVIDA COMEMORA 11 ANOS DE 
TRADIÇÃO E QUALIDADE EM WENCESLAU BRAZ

ANIVERSÁRIO

Junho é o mês de aniversário de uma das mais tradicionais farmácias da região. 
Este ano, a Farmavida em Wenceslau Braz completou seu 11º aniversário

Governo libera R$ 17 mi 
para sinalização viária 
em 124 municípios

[INVESTIMENTO]

Gestante que 
contraiu a Covi-19 
dá a luz a bebê no 
Hospital Regional
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ferido em acidente 
que envolveu três 
veículos na PR-092

Fiscalização 
interdita bar com 
aglomeração 
de pessoas em 
Wenceslau Braz
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OUTRAS PUBLICAÇÕESARAPOTI

JABOTI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR 
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO  
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31 
 

EXTRATO 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

 
Edital de Pregão Eletrônico nº 35/2020 
 

Processo nº 36/2020 
 

Objeto: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e 
equipamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de Meio Ambiente. 
 
 

Alterações: 
 

ONDE SE LÊ:      
  
Lote Item Descrição Quantidade Valor 

Unitário 
Máximo R$ 

Valor Total 
Máximo R$ 

04 01 Bota de borracha cano longo 150 55,67 8.350,50 
05 01 Botina de segurança sem bico 300 43,33 12.999,00 

 
LEIA-SE: 
 

Lote Item Descrição Quantidade Valor 
Unitário 

Máximo R$ 

Valor Total 
Máximo R$ 

04 01 Bota de borracha ou PVC cano longo 150 55,67 8.350,50 
05 01 Botina de segurança sem bico com elástico, 

monodensidade 
300 43,33 12.999,00 

 
 

A partir da presente data, ficam RATIFICADOS todos os itens e anexos constantes do Edital de 
Licitação do Pregão Eletrônico nº 35/2020, Processo nº 36/2020, que não foram alterados pelo 
presente Termo, surtindo todos os efeitos administrativos e jurídicos legais. Como a modificação no 
edital afetou a formulação das propostas, fica alterada a data de inserção das propostas e início da 
sessão pública, a saber; 
 
Local: www.bllcompras.org.br 
 
Recebimento das Propostas: A partir 08hrs00min. do dia 11/07/2020 até às 17hrs30min. do dia 
22/07/2020. 
 
Abertura e Julgamento das Propostas: Das 08hrs00min. até às 08hrs30 min. do dia 23/07/2020. 
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 09hrs00min. do dia 23/07/2020. 
 
Referência de Tempo: Horário de Brasília (DF). 
Informações e Retirada do Edital: Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180 - Centro Cívico, Arapoti, Paraná, telefones: (43) 3512-3033, no horário das 08h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 17h00min / site: www.arapoti.pr.gov.br / email: 
licitacao@arapoti.pr.gov. 
 
Arapoti, 08/07/2020. 
Luciano Aguiar Rocha 
Pregoeiro 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. º 06/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar licitação, conforme segue:1 - MODALIDADE: Tomada de Preço 
nº 06/2020. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.2 – 0BJETO: Seleção 
de Proposta para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Jaboti, 
compreendendo a execução de 2.500 metros de rede coletora de esgoto e 150 
ligações prediais, de acordo com MOS- Manual de Obras de Saneamento 4 
edição da Sanepar.3 – VALOR MAXIMO: R$ 125.168,74 (cento e vinte e cinco 
mil cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos).4 - ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 30/07/2020 às 09h00min na Prefeitura Municipal de 
Jaboti.5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações complementa-
res poderão ser obtidas junto ao setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175. O Edital Completo e futuras atas e contratos 
encontra-se disponível no site www.jaboti.pr.gov.br no link “licitações””.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 09 julho de 2020.
Cleonilde de Souza M. Sales, Presidente da Comissão de Licitação.
Portaria nº 01/2020.

PINHALÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 10/2020 - Contrato Nº: 153/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Valor............: 4.515,00 (quatro mil quinhentos e quinze reais)
Vigência.......: Início: 03/07/2020 Término: 02/10/2020
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 18/2017
Recursos.....: Dotação: 2.069.3.3.90.39.00.00.00.00 (519)
Objeto..........: Fica reajustado o valor do Contrato em 4,30% com base no
INPC do mês de janeiro de 2020, referente ao índice acumulado nos
últimos 12 meses. Sendo assim, o valor mensal fica alterado de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 36.505,00 (trinta e seis mil,
quinhentos e cinco reais).
Fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 4.515,00 (quatro mil, quinhentos e
quinze reais), referente aos 3 meses restantes de prestação de serviços.
Pinhalão, 3 de Julho de 2020
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EDITAL N0 33/2020
PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 
alterada pela LC Nº 147/2014)
A Comissão de Pregão, da Prefeitura Municipal de 
Pinhalão, no exercício das atribuições que lhe confere 
a Portaria nº 39/2020, de 22/05/2020, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá até 
às 08:00:00 horas do dia 23/07/2020, propostas para:
 Objeto da Licitação:
Aquisição de óleo lubrificante destinado às vans 
pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde e à 
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme 
especificações constantes no edital.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.
O recebimento será exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico: www.bll.org.br
Os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: http://www.
bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, 
através do e-mail licitacaophl03@gmail.com e no 
setor de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 
410, Centro, Pinhalão-PR, no horário das 08:30 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 
Pinhalão, 09 de julho de 2020.
Raíssa Pimentel Vilas Boas
       Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2020 - Contrato Nº: 87/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: LEME & SILVA DIAGNOSTICOS ME-
DICOS LTDA
Valor............: 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
Vigência.......: Início: 07/07/2020 Término: 13/06/2021
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 28/2019
Recursos.....: Dotação: 2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 
(304),
2 . 0 3 2 . 3 . 3 . 9 0 . 3 9 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  ( 3 0 6 ) , 
2.069.3.3.90.39.00.00.00.00 (518),
2.032.3.3.90.39.00.00.00.00 (578)
Objeto..........: Fica aumentada a quantidade do item 
44 do contrato em
25%, sofrendo um aumento de R$ 350,00 (trezentos 
e cinquenta reais),
referente a 5 unidades.
Pinhalão, 7 de Julho de 2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 07/2020 - Contrato Nº: 121/2017
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-
NHALAO
Contratada...: AMANDA HAILLA DE OLIVEIRA - 
ACADEMIA FITNESS - ME
Valor............: 19.500,00 (dezenove mil quinhentos 
reais)
Vigência.......: Início: 27/06/2020 Término: 27/12/2020
Licitação......: Inexigibilidade de Licitação Nº.: 14/2017
Recursos.....: Dotação: 2.048.3.3.90.39.00.00.00.00 
(529)
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência 
do presente contrato,
passando de 27 de junho de 2020 para 27 de de-
zembro de 2020, ficando
então alterada a cláusula segunda do referido con-
trato.
Fica acrescido ao contrato, por conta do presente 
aditivo que aumenta a
prestação de serviços em 06 (seis) meses, o valor 
de R$ 19.500,00
(dezenove mil e quinhentos reais).
Pinhalão, 26 de Junho de 2020

PINHALÃO

Governo libera R$ 17 milhões para 
sinalização viária em 124 municípios

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior auto-
rizou nesta quinta-feira 
(09) a liberação de R$ 17 
milhões para implementa-
ção de sinalização viária em 
124 municípios de todas as 
regiões do Estado. Os recur-
sos foram disponibilizados 
pelo Departamento de Trân-
sito do Paraná (Detran-PR) 
dentro do programa Paraná 
Mais Cidades, com indicação 
orçamentária dos deputados 
estaduais.
Os recursos serão aplicados 
na aquisição de placas, pin-
tura de faixas de pedestres 
e dispositivos de sinalização 
viária horizontal – marca-
ções, setas e linhas de con-
trole de fluxo. O anúncio foi 
feito em uma videoconferên-
cia com os parlamentares e 
os prefeitos dos municípios 
beneficiados.
“Nesse primeiro momento 
contemplamos os municípios 

que estavam com os proje-
tos já encaminhados. Mas 
é um primeiro lote. Mesmo 
durante a pandemia manti-
vemos os convênios com as 
prefeituras e empenhamos 
as emendas parlamentares 
previstas para esse ano para 
auxiliar na retomada eco-
nômica”, afirmou Ratinho 
Junior.
O diretor-geral do Detran, 
Wagner Mesquita, que assu-
miu o posto nesta semana, 
afirmou que as equipes téc-
nicas e jurídicas do órgão 
estão trabalhando para ace-
lerar essas liberações para 
a contratação dos projetos. 
Nessa linha específica de 
apoio haverá contrapartida 
municipal de cerca de 5% em 
cada intervenção.
“Dentro desse orçamento 
estipulamos valor máximo 
de R$ 160 mil por município, 
mas que pode variar con-
forme o projeto apresentado. 

São recursos importantes 
para sinalização vertical e 
horizontal, que darão mais 
segurança para a popula-
ção”, destacou Mesquita. 
“A assessoria jurídica está 
providenciando as certidões 
e a Diretoria de Tecnologia 
auxiliará a execução dos pro-
jetos. Queremos ampliar o 
contato com as prefeituras”.
Rodrigo Solda, prefeito de 
Rio Azul, cidade de pouco 
mais de 15 mil habitantes no 
Centro-Sul do Estado, disse 
que os recursos vão ajudar, 
ainda, a trazer nova autoes-
tima à cidade em meio à crise 
econômica. “Investimentos 
nas áreas urbanas melho-
ram a vida nos municípios. 
O Interior do Paraná vem 
crescendo e esses convênios 
com o Governo do Estado 
auxiliam no fortalecimento 
da cidadania”, acrescentou.

Recursos foram disponibilizados pelo Departamento de 
Trânsito do Paraná dentro do programa Paraná Mais Cidades

AEN

[INVESTIMENTO]
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Este foi o primeiro parto realizado 
pela equipe em uma mãe diagnostica 

com a doença. Criança passa bem

Em meio as tristes estatís-
ticas dos últimos dias refe-
rentes a Covid-19, uma boa 
notícia proporcionou um ar 
de esperança. Isso porque, 
na tarde desta quarta-feira 
(08), uma gestante diagnos-
ticada com a doença deu 
à luz a uma menina que 
nasceu saudável. Este foi 
o primeiro parto realizado 
pela equipe do hospital em 
uma mãe com o coronaví-
rus. 
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz Gui-

lherme Bannwart, a mãe 
tem 40 anos e é moradora do 
município de Guapirama. 
A cesariana foi realizada 
por volta das 16h30 pelas 
equipes médicas do Hospi-
tal Regional de Santo Antô-
nio da Platina e a mulher 
deu à luz a uma menina que 
nasceu saudável pesando 
3,180 kg. 
A mulher, que estava grá-
vida de 40 semanas, que 
estava assintomática, rea-
lizou o teste no próprio hos-
pital e, após a confirmação 

do diagnóstico, as equipes 
médicas optaram por rea-
lizar o parto. Ela teria tido 
contato com um parente 
que estava com a Covid-19 
há cerca de nove dias, mas 
não apresentou sintomas 
da doença. 
Agora, a mulher perma-
nece estável e segue em iso-
lamento se recuperando do 
parto. Já a bebê passa bem 
e está sendo monitorada 
pelos médicos e deve reali-
zar exames para testagem 
da Covid-19. 

Da Redação

CANZIANI NA EDUCAÇÃO

O ex-deputado Alex Canziani, presidente do PTB do Paraná, é atualmente o nome 
mais indicado para o Ministério da Educação.Canziani, pai da deputada Luisa 
Canziani (PTB-PR), deve ir a Brasília nos próximos dias.

MINISTRO, URGENTE!

O Oriovisto Guimarães (Podemos) está preocupado com 
a demora na escolha do novo ministro da Educação e 
pediu ao presidente Jair Bolsonaro providência imediata 
neste sentido. "É preciso, com urgência, que se nomeie 
um competente ministro da Educação. Nossa juventude 
já não pode esperar mais para que esse Ministério volte 
a funcionar”, disse.

PRIMEIRO DEBATE

O primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Curi-
tiba será realizado na Band no dia 17 de setembro. As 
eleições neste ano foram adiadas, com isso o debate do 
segundo turno deverá ser no dia 19 de novembro. Rafael 
Greca (DEM), que concorre à reeleição, o advogado e 
professor da UFPR, Paulo Opuszka (PT) e o médico 
oftalmologista João Guilherme Moraes (Novo) são as 
presenças confirmadas até o momento.

SERVIÇOS SUSPENSOS

A prefeitura de Toledo decretou que as atividades e 
serviços não essenciais serão suspensos entre sábado 
(11) e terça-feira (14) como medida de combate à covid-
19. Os serviços essenciais também terão restrições em 
alguns dias. A cidade está incluída no decreto estadual 
que já tinha colocado essa medida restritiva, mas a pre-
feitura informou que não está seguindo a determinação 
do Estado e, por isso, estabeleceu as regras para serem 
cumpridas por quatro dias.

DISQUE-DENÚNCIA

O projeto de lei que proíbe uso e 
comercialização do cerol foi apro-
vada em redação final na Assem-
bleia Legislativa. As denúncias 
de infração podem ser feitas por 
meio de canais já existentes, como 
o disque-denúncia 181. O deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
afirma que o canal vai aceitar 
“toda denúncia anônima de uso, 
fabricação ou comercialização de 
cerol e linha chilena”. O projeto 
seguiu para a sanção do governa-
dor Ratinho Júnior.

CALAMIDADE PÚBLICA

O Paraná já tem 315 cidades (79% 
dos 399 municípios do Estado) 
em situação de emergência em 
virtude dos efeitos econômicos 
causados pela pandemia do coro-
navírus. Nesta semana deputados 
reconheceram o estado de calami-
dade pública em Guairaçá e Nova 
Esperança. 

DESONERAÇÃO DA FOLHA

A prorrogação da desoneração da folha até 
dezembro de 2021 pode salvar de 500 mil até 
1 milhão de empregos. A extensão do bene-
fício às empresas foi vetada pelo presidente 
Jair Bolsonaro na MP que permite reduzir 
jornada de trabalho e salário em decorrên-
cia da pandemia do novo coronavírus.

BOM EXEMPLO!

O portal da prefeitura de Cascavel e Candói 
se destacou na imprensa estadual quanto 
a qualidade no índice de transparência 
da administração pública. O Tribunal de 
Contas do Estado aproveitou o ranquea-
mento e reforçou a importância a transpa-
rência gastos públicos mesmo em tempos 
de pandemia do coronavírus. O ranking do 
TCE mostra que o tribunal notificou 102 
municípios por indícios de irregularidades 
na compra de materiais e contratação de 
serviços relacionados ao combate do vírus. 
Os portais de Cascavel e de Candói foram 
colocados como bons exemplos entre as 399 
prefeituras paranaenses.
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Motorista fica ferido em 
acidente que envolveu três 

veículos na PR-092
Situação foi registrada no mesmo trecho 

da rodovia onde, na semana passada, uma 
pessoa morreu

Uma pessoa ficou 
ferida em um acidente 
de trânsito que envolveu 
três veículos na PR-092. 
A ocorrência foi regis-
trada na noite desta 
quarta-feira (08).
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
uma van que seguia pela 
rodovia acabou batendo 
na traseira de uma car-
reta e, com o choque, o 
veículo acabou rodando 
na pista e atingiu outra 
carreta. O acidente 

aconteceu no trecho da 
rodovia que liga o muni-
cípio de Joaquim Távora 
ao entroncamento com 
a BR-153. 
O motorista da Van, 
um homem de 49 anos, 
teve ferimentos leves 
foi socorrido e encami-
nhado ao Pronto Socorro 
de Santo Antônio da 
Platina para receber 
atendimento médico. Já 
os condutores das duas 
carretas não se feriram. 
O acidente ainda causou 

a interdição da pista 
por aproximadamente 
duas horas causando 
congestionamento em 
ambos os sentidos da 
rodovia. A situação foi 
registrada no mesmo 
trecho da rodovia onde, 
na semana passada, um 
homem que conduzia 
uma Fiat Fiorino acabou 
batendo de frente com 
uma carreta e morreu 
no local. 

[TRÂNSITO] [VIOLÊNCIA]

Usuário de drogas é preso 
após tentar matar o pai e 

agredir a mãe
Ocorrência foi registrada nesta 

terça-feira no distrito de Congonhas 
em Cornélio Procópio

Um rapaz foi preso 
na tarde desta quarta-feira 
(08) acusado de agredir os 
próprios pais. A ocorrência 
foi registrada na cidade de 
Cornélio Procópio. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
foi acionada para prestar 
atendimento a uma ocorrên-
cia de violência doméstica 
registrada no Distrito de 
Congonhas, área rural do 
município. Diante do cha-
mado, os policiais foram ao 
endereço informado averi-
guar a situação. 
No local, foi constatado que o 
indivíduo é usuário de drogas 

teria tentado matar o próprio 
pai utilizando uma ferra-
menta conhecida como “for-
cado curvo”. No momento 
da atitude violenta do filho, 
a mãe tentou intervir, mas o 
indivíduo também agrediu a 
genitora que tem deficiência 
física. 
Frente aos fatos, o rapaz 
recebeu voz de prisão, mas 
resistiu a ordem dos poli-
ciais sendo necessário que 
fosse contido pelos agentes. 
Em seguida, foi conduzido 
à delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis ao 
caso. 

Fiscalização interdita bar com aglomeração de pessoas em Wenceslau Braz
Uma denúncia anô-

nima levou as equipes de 
fiscalização da Vigilância 
Sanitária e policiais milita-
res até um bar onde estava 
sendo realizada uma joga-
tina com aglomeração de 
pessoas. A ocorrência foi 
registrada na tarde desta 
quinta-feira (09) em Wen-
ceslau Braz. 
De acordo com informações 

apuradas pela reportagem, 
a ação aconteceu por volta 
das 16h desta quinta após 
os fiscais serem informados 
sobre um bar situado na 
região central do município 
onde estava havendo uma 
jogatina de cartas com aglo-
meração de pessoas. Diante 
da denúncia, foi acionado 
apoio da equipe da Polícia 
Militar e os fiscais foram até 

o local averiguar a situação. 
No bar, foi constatada que 
havia uma sala aos fundos 
do estabelecimento onde 
foram flagradas mais de 
dez pessoas jogando cartas, 
inclusive, a presença de 
idosos que não utilizavam 
máscaras. Além disso, 
segundo a fiscalização, foi 
levantada a informação 
de que um paciente que 

testou positivo para Covid-
19 estava frequentando 
o local. Diante da situa-
ção, o estabelecimento foi 
interditado pela Vigilância 
Sanitária e o proprietário, 
além de pagar multa, pode 
ter seu alvará suspenso. Já 
as pessoas que estava no 
local foram detidas pela PM 
e identificadas, pois seus 
nomes serão encaminha-

dos a Promotoria de Justiça 
para que seja estipulada 
uma punição como, por 
exemplo, o pagamento de 
multa. Além disso, os envol-
vidos terão que ficar em 
isolamento pelos próximos 
dias como casos suspeitos, 
visto que há a possibilidade 
de que tenham tido contato 
com o paciente que já testou 
positivo para a Covid-19.
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 DECRETO Nº. 38 DE 09 DE JULHO DE 2020

SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MU-
NICIPAL A REALIZAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT 
FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - 
ESTADO DO PARANÁ, Senhor Eclair Rauen, usando 
de suas atribuições Legais e considerando a Lei 
Municipal nº. 605 de 08 de julho de 2020;
DECRETA:

   Artigo 1º - Fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a realizar abertura de 
Crédito Adicional Suplementar por Superávit Finan-
ceiro no Orçamento Municipal vigente, Lei Municipal 
nº. 584/2019, no valor total de R$ 44.775,78 (quarenta 
e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e 
setenta e oito centavos), nas seguintes Dotações 
Orçamentárias e respectivas Fontes:

05 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
001 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0010.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO DPTO. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
00460–4.4.90.52.00.00-0-3-501–Equipamentos e 
Material Permanente...................................44.775,78

SUPERAVIT DA FONTE DE RECURSO – FR 501 .....
..............................................................R$ 44.775,78     
Artigo 2º - Para cobertura das despesas decorren-
tes da abertura do Crédito Suplementar criado pela 
presente lei será utilizado os recursos do Superávit 
Financeiro no valor de R$ 44.775,78 (quarenta e 
quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e 
setenta e oito centavos).

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

    Jundiaí do Sul, 09 de julho 
de 2020.

ECLAIR RAUEN
                                       Prefeito 

     DECRETO Nº. 40 DE 
09 DE JULHO DE 2020
  
  SUMULA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL, POR PROVÁVEL EXCESSO DE AR-
RECADAÇÃO, ADEQUANDO A LEI MUNICIPAL Nº. 
509/2017 – PPA, LEI MUNICIPAL Nº. 577/2019 - LDO 
E LEI MUNICIPAL Nº. 584/2019 – LOA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - ES-
TADO DO PARANÁ, Senhor EclairRauen, usando de 
suas atribuições Legais e considerando a Lei Municipal 
nº. 607 de 08 de julho de 2020;

     Art. 1º Fica autorizado 
o Poder Executivo a criar nova dotação orçamentária 
e proceder a abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de R$  (sessenta e um mil e cinquenta reais), 
nas seguintes rubricas orçamentárias, do orçamento 
vigente do Poder Executivo  Municipal:
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
001 - GABINETE DO DIRETOR
08.244.0010.2135 - Ações Sócio Assistênciais - CO-
VID – 19
04451 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 006 -  Material de 
Consumo .............................R$ 20.000,00
04452 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 007 -  Material de 
Consumo ...............................R$ 1.050,00
04453 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 779 -  Material de 
Consumo ..............................R$15.000,00
04454 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 006 – Outros Serv. 

DECRETO Nº. 39 DE 09 DE JULHO DE 2020

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ABERTURA DE CRÉ-
DITO ADICIONAL ESPECIAL POR SUPERAVIT 
FINANCEIRO, ALTERANDO A LEI MUNICIPAL Nº. 
584/2019 – LOA, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL - 
ESTADO DO PARANÁ, Senhor EclairRauen, usando 
de suas atribuições Legais e considerando a Lei 
Municipal nº. 606 de 08 de julho de 2020;
   Art. 1º – Fica o Poder 
Executivo Municipal autorizado a criação de dota-
ção orçamentária e abertura de Crédito Adicional 
Especial por Superávit Financeiro no Orçamento 
Público Municipal vigente, no valor de R$ 41.102,50 
(quarenta e um mil, cento e dois reais e cinquenta 
centavos), com os seguinte códigos, valores e res-

pectivas Fontes:

09 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – DEC – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
12.122.0010.2137 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 
EDUCAÇÃO
01662–4.4.90.52.00.00–0–3-105-Equipamento e Mate-
rial Permanente....................................19.851,21
TOTAL GERAL .............................................................
....................................................R$ 19.851,21

12 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0021.2138 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - 
SAÚDE
03211–4.4.90.52.00.00–0–3-304-Equipamento e Mate-
rial Permanente....................................21.251,29
TOTAL GERAL .............................................................
......................................................R$ 21.251,29
Artigo 2º - Para cobertura das despesas decorrentes da 
abertura do Crédito Suplementar Especial criado pela 
presente lei será utilizado os recursos do Superávit 
Financeiro no valor de R$ 41.102,50 (quarenta e um 
mil, cento e dois reais e cinquenta centavos).

    Artigo 3º - Este decreto entra 
em vigor na data de sua publicação, alterando a Lei 
Municipal nº 584 de 12 de dezembro de 2019 – LOA, 
para o exercício de 2020”, revogadas as disposições 
em contrário.

Jundiaí do Sul, 09 julho de 2020.

      E C L A I R 
RAUEN
                                                                 Prefeito 

JUNDIAÍ DO SUL

Terceiros-Pessoa Jurídica..R$ 25.000,00
Tota l  Depar tamento de Ass is tênc ia  So-
cial..........................................................R$ 61.050,00

12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0021.2136 – Enfrentamento Emergencial - 
COVID – 19
03212 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 008 -  Material de 
Consumo .............................R$ 15.045,07
03213 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 009 -  Material de 
Consumo ...............................R$ 6.584,00
03214 - 3.3.90.36.00.00 – 0 – 0 – 008 – Outros Serv. 
Terceiros-Pessoa Física........R$ 5.000,00
03215 - 3.3.90.39.00.00 – 0 – 0 – 008 – Outros Serv. 
Terceiros-Pessoa Jurídica..R$ 10.000,00
03216 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 008 – Equipamentos 
e Material Permanente.....R$ 23.750,00
T o t a l  D e p a r t a m e n t o  d e  S a ú -
de..............................................................................
R$ 60.379,07

     Art. 2° Para cobertura 
do crédito que trata o artigo 1º serão utilizados recursos 
provenientes do provável excesso de arrecadação 
referente às fontes de recursos abaixo relacionadas 
no valor de R$ 121.429,07 (cento e vinte e um mil, 
quatrocentos e vinte e nove reais e sete centavos), 
originária da Portaria nº. 378, de 7 de maio de 2020, 
Portarias nº. 774 e 480/2020 e Resolução nº. 705/2020 
– SESA.
171899119905000000 – Transferência FNAS – COVID 
– 19  - FR – 007 .............R$ 1.050,00
171899119905000000 – Transferência FNAS – COVID 
– 19  - FR – 006 ...........R$ 45.000,00
172807110100000000  - Transferência FEAS BE 
COVID - 19  FR 779...............R$ 15.000,00
Tota l  Depar tamento de Ass is tênc ia  So-
cial..........................................................R$ 61.050,00

171803910100000000 – Transf. de Recursos do SUS 
- COVID – 19  - FR – 008.R$ 53.795,07
172899110600000000 – Transf. de Recursos do 
PODER JUDICIÁRIO - COVID – 009  - FR R$..........
...................................................................................
...................................... 6.584,00
Total Departamento de Saúde ..................................
...........................................R$ 60.379,07
     Art. 3° Pela abertura 
do crédito suplementar previsto no artigo 1° com o 
recurso constante do artigo 2° da presente lei fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os 
anexos da Lei Municipal nº. 509/2017 – PPA, Lei Mu-
nicipal nº 577/2019 - LDO e Lei Municipal nº. 584/2019 
- LOA, nos limites da modalidade de aplicação e fonte 
de recursos.
    
     Art. 4° Pela abertura 
do crédito suplementar previsto no artigo 1° com os 
recursos constantes do artigo 2° da presente lei fica 
o Poder Executivo Municipal autorizado a acrescer o 
valor na respectiva ação da Lei Nº. 509/2017 – PPA, 
Lei nº. 577/2019 – LDO  e Lei nº. 584/2019 - LOA .

  Art. 5º – Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.     
     Jundiaí do Sul, 09 
de julho de 2020.
     Eclair Rauen  
Prefeito

Editais
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DECRETO N°. 37 DE 03 DE JULHO DE 2020.

SUMULA: Proíbe a entrada, bem como a suspensão 
temporária de expedição de Alvará para atividade 

 DECRETO Nº. 41 DE 09 DE JULHO DE 2020

      SUMULA: DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO E ABERTURA DE CRÉ-
DITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO 
VIGENTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 
POR PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, 
ADEQUANDO A LEI MUNICIPAL Nº. 509/2017 – 
PPA, LEI MUNICIPAL Nº. 577/2019 - LDO E LEI 
MUNICIPAL Nº. 584/2019 – LOA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
- ESTADO DO PARANÁ, Senhor EclairRauen, 
usando de suas atribuições Legais e considerando 
a Lei Municipal nº. 608 de 08 de julho de 2020;
     Art. 1º Fica auto-
rizado o Poder Executivo a criar nova dotação 
orçamentária e proceder a abertura de Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 6.825,00 (seis 
mil, oitocentos e vinte e cinco reais), na seguinte 
rubrica orçamentária, do orçamento vigente do 
Poder Executivo  Municipal:
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL
001 - GABINETE DO DIRETOR
08.122.0010.2139 – Enfrentamento ao COVID-19 
– Assistência Social - EPI
04455 - 3.3.90.30.00.00 – 0 – 0 – 011 -  Material de 
Consumo ............................................R$ 6.825,00
Total..........................................................................
.............................................................R$ 6.825,00

     Art. 2° Para cober-
tura do crédito que trata o artigo 1º serão utilizados 
recursos provenientes do provável excesso de 
arrecadação referente à fonte de recurso abaixo 
relacionado no valor de R$ 6.825,00 (seis mil, oito-
centos e vinte e cinco reais), originária da Portaria 
nº. 369, de 29 de abril de 2020.
171899119906000000-Transferência- FNAS-SUAS 
–COVID-19-EPI-FR-011...................R$ 6.825,00
Total..........................................................................
.............................................................R$ 6.825,00
    Art. 3° Pela aber-
tura do crédito suplementar previsto no artigo 1° com 
o recurso constante do artigo 2° da presente lei fica 
o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar 
os anexos da Lei Municipal nº. 509/2017 – PPA, 
Lei Municipal nº 577/2019 - LDO e Lei Municipal 
nº. 584/2019 - LOA, nos limites da modalidade de 
aplicação e fonte de recursos.
    
     Art. 4° Pela aber-
tura do crédito suplementar previsto no artigo 1° 
com os recursos constantes do artigo 2° da presente 
lei fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
acrescer o valor na respectiva ação da Lei Nº. 
509/2017 – PPA, Lei nº. 577/2019 – LDO e Lei nº. 
584/2019 - LOA.
  Art. 5º – Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
     Jundiaí do Sul, 09 
de julho de 2020.

     Eclair Rauen  
Prefeito 

eventual ou ambulante para não residentes/domicilia-
dos no Município de Jundiaí do Sul, a fim de conter a 
contaminação e a propagação do novo Corona Virus.
 
  O Prefeito Municipal de Jundiaí do Sul, Es-
tado do Paraná, ECLAIR RAUEN, usando de suas 
atribuições legais estabelecidas nos incisos VI do art. 
62 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o 
disposto na Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020  e,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 
Saúde Pública, de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro 
de 2020;

CONSIDERANDO a Declaração de Estado de Ca-
lamidade Pública no Município de Jundiaí do Sul;    

CONSIDERANDO as determinações do Ministério 
da Saúde;   

CONSIDERANDO as determinações do Governo do 
Estado do Paraná;

CONSIDERANDO que a classificação da situação 
mundial do Novo Coronavírus como pandemia sig-
nifica o risco potencial de a doença infecciosa atingir 
a população mundial de forma simultânea, não se 
limitando a locais que já tenham sido identificadas 
como de transmissão interna;

CONSIDERANDO que esse evento, está sendo 
observado em outros municípios, e que a investi-
gação local, demanda uma resposta coordenada 
das ações de saúde de competência da vigilância e 
atenção à saúde;

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
decorrente da Infecção Humana pelo Novo Corona-
virus (2019-nCoV), conforme Portaria nº 188, de 3 de 
fevereiro de 2020, do Minístro de Estado da Saúde; 

CONSIDERANDO que a pandemia não mostra ares 
de diminuir, já que segundo o boletim epidemiológi-
co publicado nos últimos dias pela SESA, mostra 
aumento de casos no Estado do Paraná, com pos-
sibilidade de aplicar o lockdown, com a gravidade 
do atual cenário;

CONSIDERANDO as recomendações da AN-
VISA constantes na Nota Técnica nº 04/2020; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o em-
prego urgente, de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 
D E C R E T A : 
Art. 1º Fica proibido, a partir da publicação do pre-
sente Decreto, a entrada, bem como a suspensão 
de expedição de alvarás para atividade eventual 
ou ambulante para não residentes/domiciliados no 
Município de Jundiaí do Sul/PR, a fim de conter a 
contaminação e a propagação do novo coronavirus 
(Covid-19).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com prazo de vigência limitado ao dis-
posto nos § § 2º e 3º do art. 1º. e no art. 8º. Da Lei 
Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Jundiaí do Sul, 03 de julho de 2020.
ECLAIR RAUEN
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
PORTARIA Nº 067/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, considerando o § Único do Artigo 101, Seção 
V, da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997 (ESMJS),
RESOLVE
Determinar ao Responsável pela Divisão de Recursos 
a conceder Licença Especial Remunerada de 03 meses 
ao servidor municipal, Norton Pablo Franco ocupante 
do cargo de Motorista, regime estatutário, do dia 08 
de julho de 2020 a 08 de outubro de 2020, referente 
ao período trabalhado de 15/08/2005 a 15/08/2010.
Revogam-se as disposições em contrário, e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 08 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2020
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, consideran-
do o Edital de Processo Seletivo Simplificado – PSS 
nº. 001/2020,
RESOLVE:
1- Convocar a candidata aprovada em 3º lugar para 
o emprego público de Enfermeira, Sra. Denize Kelen 
Otávio , CPF 065.228.579-10,  para dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias manifestar interesse em assumir 
o emprego Público e providenciar os documentos 
exigidos no Edital de Processo Seletivo Simplificado 
– PSS nº. 001/2020.
2- A contratação dos  candidatos aprovados realizar-
-se-á de acordo com a ordem de classificação.
3- A não manifestação da convocação no prazo de 
05 (cinco) dias será considerado como desistente, 
autorizando a convocação de outros classificados.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 09 de julho de 2020.
Eclair Rauen
Prefeito
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[URBANISMO]

Prefeitura de Arapoti conclui obras 
de revitalização na praça Dona Isa

FARMAVIDA COMEMORA 11 ANOS DE 
TRADIÇÃO E QUALIDADE EM WENCESLAU BRAZ
Junho é o mês de aniversário de uma das 
mais tradicionais farmácias da região. 
Este ano, a Farmavida em Wenceslau 
Braz completou seu 11º aniversário e, 
como uma forma de retribuir a confiança 
e carinho de seus clientes, mais uma 
vez foi realizado o tradicional sorteio 
de prêmios. 
O proprietário da farmácia, Dr. Ricardo 
Villordo, compartilhou um pouco da 
emoção vivenciada por ele e seus cola-
boradores. “Completamos 11 anos de 
existência aqui em Wenceslau Braz, e 
essa é uma marca que nos anima muito. 
É o resultado do esforço e dedicação 
da nossa equipe de colaboradores e de 
nossos fornecedores, pois com essa união 
conseguimos sempre prestar um ótimo 
atendimento com os melhores produtos 
sempre com o melhor preço”, destacou. 
Este ano, o sorteio de aniversário teve 

a distribuição de quase dez mil cupons, 
sendo entregues aos vencedores uma 
geladeira frost free, um televisor de 43 
polegadas e um fogão de cinco bocas. “É 
gratificante saber que nestes anos con-
quistamos uma clientela muito boa e o 
nosso sorteio é uma maneira de retribuir 
e agradecer a confiança e o carinho que 
recebemos de nossos clientes que hoje 
não são apenas moradores de Wenceslau 
Braz, mas pessoas de toda a região que 
fazem parte da história da Farmavida”, 
comentou. 
A Farmavida fica situada na Rua Expe-
dicionário, número 422 no Centro em 
Wenceslau Braz e conta com uma linha 
completa de medicamentos, produtos de 
higiene e perfumaria com as melhores 
marcas e o melhor preço. O horário de 
atendimento é de segunda a domingo 
das 7h30 às 22h. 

ANIVERSÁRIO

GANHADORES
1º Prêmio – Refrigerador Frost Free 340 litros - Diego azevedo

2º Prêmio – Televisor Smart 43” Samsung - Elisangela do prado
3º Prêmio – Fogão Continental 5 bocas - Juli Marcondes

A Praça Dona Isa 
está de cara nova. Foram 
concluídas as obras de 
reconstrução do ambiente 
público iniciadas em 2019. 

Localizada entre a Linha 
Verde e a Rua dos Expe-
dicionários, a praça teve 
sua antiga estrutura remo-
vida para dar lugar a uma 

nova e moderna área de 
lazer e sociabilidade para 
a população de Arapoti, 
contando, inclusive, com 
pista de Skate. Feita com 

recursos do Ministério do 
Turismo do Governo Fede-
ral, destinados especifica-
mente para a reconstrução 
da praça, o equipamento 
público totalizou um inves-
timento de 250 mil reais. “A 
praça é a materialização de 
nossos esforços em busca 
de recursos juntos as esfe-
ras estadual e federal para 
recuperar importantes 
espaços de nossa cidade 
que se encontravam dete-
riorados”, explica a Pre-
feita Nerilda Penna. “São 
benfeitorias de alto valor 
que conseguimos realizar 
sem impactar o orçamento 
municipal”.
Nerilda ainda destaca que 
a recuperação dos espaços 

de convívio é importante 
para que a população tenha 
opções de lazer diversas e 
possa usufruir da cidade 
cotidianamente assim que 
a pandemia do novo corona-
vírus passar. “Essa obra se 
junta a outras estruturas, 
como a Mini Arena Mul-
tiuso no Jardim Primavera, 
a revitalização do Parque 
Cachoeirinha e seu chafa-
riz, academias ao ar livre, 
a praça defronte à Igreja, 
as quadras sintéticas no 
Bosque e outras benfei-
torias que realizamos na 
cidade com o objetivo de 
melhorar a qualidade de 
vida da população”, disse. 

Da Assessoria


