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ACESSE-ME

Um em cada cinco 
paranaenses com 
idade superior a 18 
anos está imunizado 
contra a Covid-19
De acordo com o Vacinômetro do SUS, 
1.746.297 de um total de 8.720.953 
pessoas já completaram o ciclo vacinal no 
Paraná, seja com a aplicação da dosagem 
única ou das duas doses

[IMUNIZAÇÃO]

Câmara entrega 
título de Cidadã 
Horária de 
Wenceslau Braz a 
Dona Pureza Amaral

[RECONHECIMENTO]

Projeto do vereador Josemar 
Furini homenageia a história de 
vida da senhora que faleceu aos 
99 anos e era figura querida 
entre os brazenses

[HABITAÇÃO]

Prefeitura doa Terreno e 
Jaguariaíva deve ganhar 207 

novas residências
Projeto prevê contemplar famílias com renda acima de R$ 

1.500,00, com financiamento pela Caixa Econômica Federal

[INVESTIGAÇÃO]
Suspeito de matar jovem 
em Calógeras é preso
Crime foi registrado no dia 28 do mês passado e culminou na 
morte de Jean Lourenço de Souza de 23 anos

Tribunal de contas determina 
suspenção do aumento 
ilegal dado a prefeito, vice e 
secretários em Jacarezinho

De acordo com o tribunal, reajustes salariais, 
que variaram de 41,3% a 203,7%, ofenderam o 
artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020

[DECISÃO]



Folhaxtrae
EDITORA FOLHA EXTRA LTDA
CNPJ 06.163.583/0001-58

WENCESLAU BRAZ
Fone: (43) 3528-3930
atendimento@folhaextra.com

CURITIBA - MERCONETI
Fone: (41) 3079-4666
ricardo@merconeti.com.br

Jornalista Responsável: JUNIOR ALCEU - MTB/PR 9798

Associação 
dos Jornais
DIÁRIOS DO
INTERIOR
do Paraná

FILIADO A

www.folhaextra.com

Trav. Felipe Miguel de Carvalho, 33
Centro - Wenceslau Braz - PR

2

FOLHA EXTRA sexta-feira, 16 de julho de 2021 - Edição 2556

Política e
Tribunal de contas determina suspenção do aumento ilegal 

dado a prefeito, vice e secretários em Jacarezinho
De acordo com o tribunal, reajustes salariais, que variaram de 41,3% a 203,7%, 

ofenderam o artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020
O Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná (TCE-
PR) determinou, por meio 
de medida cautelar emitida 
pelo conselheiro Durval 
Amaral, que o Município 
de Jacarezinho (Norte 
Pioneiro) suspenda ime-
diatamente os aumentos 
concedidos em janeiro aos 

subsídios do prefeito, da 
vice-prefeita e dos secretá-
rios municipais.
Os reajustes salariais, que 
variaram de 41,3% a 203,7%, 
ofenderam o artigo 8º da Lei 
Complementar nº 173/2020, 
o qual estabelece que todos 
os órgãos da administração 
pública estão proibidos, 

via de regra, de conceder 
reajustes salariais acima 
da inflação indicada pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA), medido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
até o fim de 2021, devido 
à situação emergencial 

provocada pela pandemia 
da Covid-19.
Enquanto os valores rece-
bidos mensalmente pelo 
prefeito, Marcelo José Ber-
nardelli Palhares (gestão 
2021-2024), passaram de R$ 
12.255,54 para R$ 17.316,74 
com a aprovação da Lei 
Municipal nº 3.774/2020, 

aqueles pagos à vice-pre-
feita, Patrícia Martoni, 
foram de R$ 2.417,67 para 
R$ 7.343,24 e, aos secretá-
rios, de R$ 4.835,37 para R$ 
7.343.24.

[DECISÃO]

Da Assessoria

A irregularidade foi 
detectada pela Coorde-
nadoria de Acompanha-
mento de Atos de Gestão 
(CAGE) da Corte, que 
está examinando, como 
parte do Plano Anual de 
Fiscalização (PAF) de 2021 
do TCE-PR, a legalidade 
de incrementos remu-
neratórios aprovados 
por diversos municípios 
paranaenses desde o ano 
passado.
Após alertar a Prefeitura 
de Jacarezinho sobre a 
irregularidade, por meio 
do encaminhamento de 
Apontamento Preliminar 
de Acompanhamento 
(APA), a unidade téc-
nica propôs a realização 
de Tomada de Contas 
Extraordinária junto ao 
município, devido à nega-
tiva da administração em 
regularizar a situação de 
forma espontânea.
O mesmo procedimento 
foi adotado recente-

mente pela CAGE diante 
da Câmara Municipal de 
Iporã  (Região Noroeste 
do Paraná), que também 
se recusou a cancelar 
aumento de 30% dado ao 
subsídio do presidente do 
órgão legislativo mesmo 
após ser notificada sobre 
a ilegalidade do ato por 
meio de APA.
Os demais membros do 
Tribunal Pleno homo-
logaram, de forma unâ-
nime, a decisão monocrá-
tica do relator na sessão 
ordinária nº 21/2021, rea-
lizada por videoconfe-
rência nesta quarta-feira 
(14 de julho). Os efeitos 
da medida cautelar per-
duram até que a Corte 
decida sobre o mérito do 
processo. Cabe recurso 
contra a decisão contida 
no Despacho nº 766/21, 
emitido pelo Gabinete 
do Conselheiro Durval 
Amaral.

[FISCALIZAÇÃO]

Conforme o coordena-
dor da CAGE, o analista de 
controle Wilmar da Costa 
Martins Junior, as orienta-
ções dadas pelo Tribunal a 
seus jurisdicionados a res-
peito da necessidade de se 
observar os ditames da Lei 
Complementar 173/20, que 
instituiu o Programa Fede-
rativo de Enfrentamento 
ao Novo Coronavírus, têm 

surtido efeitos.
“Apesar das exceções, per-
cebe-se que, de uma maneira 
geral, as entidades aten-
deram aos alertas feitos 
pelo TCE-PR por meio da 
emissão da Nota Técnica 
nº 10/2021 e da disponibili-
zação de diversas informa-
ções sobre o tema no site da 
Corte, bem como em lives e 
cursos promovidos pela 

Casa desde o início da pan-
demia”, declarou.
Martins ressaltou ainda 
que o órgão de controle 
continuará realizando fis-
calizações para verificar 
o cumprimento da norma 
por parte de seus jurisdi-
cionados até o final de sua 
vigência, em 31 de dezembro 
de 2021.

[ORIENTAÇÃO]

Os efeitos da medida cautelar 
perduram até que a Corte decida 

sobre o mérito do processo
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Política e

QUEM FOI 
DONA PUREZA?

Na sessão ordinária 
da Câmara de Vereadores, 
nesta terça-feira (13), foi 
entregue o Título de Cidadã 
Honoraria do Município de 
Wenceslau Braz a Pureza 
Inácio da Silva Amaral ao 
seu filho Fernando Amaral, 
devido a homenageada ter 
falecido em 2020.
A indicação de reconheci-
mento foi aprovada na legis-
latura 2017-2020, quando o 
Decreto Legislativo 04, de 30 
de junho de 2020, de auto-

ria do Vereador Josemar 
Furini foi aprovado por 
unanimidade pelos verea-
dores daquela época.
Segundo o autor da home-
nagem, Josemar Furini, o 
título era para ser entregue 
no ano passado, mas não 
foi realizado a entrega 
devido ao falecimento e 
as restrições da pandeia 
do Covid-19. “Hoje estou 
sentindo muito feliz, pois 
no ano passado apresentei 
o projeto e foi aprovado 

por todos os pares, home-
nageando dona Pureza, 
uma pessoa muito querida, 
aqui de Wenceslau Braz. 
Infelizmente a gente não 
pode entregar a ela, pois 
ela veio a falecer antes da 
entrega e hoje conseguimos 
entregar ao seu filho, o Fer-
nando Amaral, o quadro do 
título de cidadã honoraria. 
Estamos muito felizes em 
podermos participar deste 
momento que eu sei que é 
muito feliz a todos da famí-

lia”, falou Furini.
Fernando Amaral, filho 
da homenageada, falou 
à Folha Extra sobre a 
homenagem e a felicidade 
de receber o título que 
reconhece sua mãe como 
cidadã brazense. “Esta foi 
a maior emoção boa que 
tive nos últimos anos, uma 
grande felicidade receber 
este quadro, em casa é a 
segunda vez, primeiro com 
meu pai onde uma Rua da 
Vila Santa Madalena tem 

o nome do meu pai João 
Bueno Amaral. Agora 
minha mãe ter o título de 
cidadã a alegria foi muito 
maior, precisei me segu-
rar para não chorar aqui. 
Quero agradecer ao presi-
dente Josemar Furini pelo 
reconhecimento e a todos os 
vereadores que apoiaram a 
iniciativa em homenagear 
minha mãe” declarou Fer-
nando Amaral.

Câmara entrega título de Cidadã Horária de 
Wenceslau Braz a Dona Pureza Amaral

[RECONHECIMENTO]

Projeto do vereador Josemar Furini homenageia a história de vida da senhora que 
faleceu aos 99 anos e era figura querida entre os brazenses

Da Redação

Pureza Inácio da Silva Amaral, 
nasceu de família humilde em 26 de junho 
de 1926, na cidade de Tomazina e iniciou 
sua história em solo brazense em meados 
de 1962, quando veio morar em Wenceslau 
Braz.
Desde nova teve sua vida marcada por 
sérias dificuldades e uma delas era convi-
ver com sua madrasta, o que levou Pureza 
ainda com 13 anos de idade ser emanci-
pada para se casar o Senhor João Bueno 
do Amaral, o qual permaneceu casada até 
o falecimento do mesmo em 1992. Dona 
Pureza trabalhou com seu esposo na área 
rural por muitos anos e ambos conseguiram 
com muito sacrifício criar sete filhos. Além 
de trabalhar na roça, Dona Pureza ainda 
ajudava lavando e passando roupa para 
outras famílias para ajudar a família nas 
despesas da casa. Com o passar dos anos, 
conseguiu emprego no antigo cinema da 
cidade e na coletoria estadual, atuando na 
limpeza e arrumação do local.
Pureza era carinhosamente descrita pelos 
filhos como mãe zelosa e exemplar, que 
manteve os cuidados com os filhos, mesmo 
após o falecimento do seu esposo. Outra 
característica de Dona Pureza, mesmo tra-
zendo grandes feridas do passado, sempre 
foi uma pessoa divertida que amava festas 
e sempre foi muito querida pelas pessoas 
de nosso município. Seu falecimento ocor-
reu em 30 de agosto de 2020, com 99 anos 
de idade.
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Associação dos Jornais
DIÁRIOS DO INTERIOR do Paraná

BRDE MUNICÍPIOS
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

(BRDE) apresentou à equipe da Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas as possíveis linhas de financia-
mento para projetos nos municípios paranaenses. “Para que 
as linhas de crédito sejam efetivadas a porta de entrada é 
sempre a SEDU, que organiza o processo de desenvolvimento 
municipal. É uma boa parceria entre a SEDU, o Paranacidade 
e o BRDE”, afirma o vice-presidente e diretor de operações do 
BRDE, Wilson Bley.

BRDE MUNICÍPIOS II
O programa BRDE Municípios visa incentivar com recur-

sos financeiros e suporte técnico, projetos de desenvolvimento 
institucional, saneamento, mobilidade urbana e infraestrutura 
nos municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. O programa trabalha com três eixos principais de finan-
ciamento. Um deles é o saneamento e mobilidade urbana, que 
envolve drenagem, tratamentos de resíduos sólidos e líquidos, 
pavimentação, iluminação pública, ciclovia.

ESA
O deputado federal Filipe Barros informou que o coman-

dante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, 
gostou da apresentação de Londrina. Oliveira é responsável 
pela vistoria do local que poderá ser construída a próxima 
Escola de Sargento de Armas (ESA).  “O comandante disse que 
deverá visitar novamente a cidade antes de tomar a decisão, 
o que está previsto para outubro”, destacou Barros.

GRANDE PROJETO
O deputado estadual Hussein Bakri, líder do Governo 

na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), e representante 
escolhido de Ponta Grossa na Casa de Leis, informou que, em 
conjunto com o governador Ratinho Júnior e do secretário 
de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, Ponta 
Grossa receberá “recursos significativos que serão aportados 
em Ponta Grossa para fazer um grande projeto de pavimen-
tação asfáltica”.

APP HEMOGRAM
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná 

(Hemepar) lançou um aplicativo para celular chamado Hemo-
gram para incentivar a doação de sangue. A ferramenta tem 
informações sobre quem pode doar sangue, facilita o agenda-
mento de doações e também mostra quais são as unidades do 
Hemepar próximas à localização do celular. Até o momento 
o aplicativo está disponível apenas para usuários do sistema 
Android.

DIREITOS HUMANOS
Egressa do UniCuritiba, Isabel Venturi Biembengut, 

representou o Brasil como juíza na banca de jurados do mais 
importante simulado sobre direitos humanos do mundo. A 
competição envolve estudantes de graduação e mestrado de 
universidades de todo o mundo. Em dupla, os participantes 
apresentam argumentos para um caso hipotético de direitos 
humanos. 

Da Assessoria

[HABITAÇÃO]

Prefeitura doa Terreno e 
Jaguariaíva deve ganhar 207 

novas residências
Projeto prevê contemplar famílias com renda acima de R$ 

1.500,00, com financiamento pela Caixa Econômica Federal

A administração 
municipal atua mais uma 
vez em parcerias para a 
redução da demanda habi-
tacional em Jaguariaíva. 
Desta vez, a construção de 
mais 207 unidades em área 
doada pela prefeitura deve 
contemplar famílias com 
renda acima de R$ 1.500,00, 
com financiamento pela 
Caixa Econômica Federal.
No primeiro módulo foram 
selecionados 37 mutuários 
que assinaram contra-
tos junto com a prefeita 
Alcione Lemos e a Caixa 
Econômica. Agora, a assi-
natura de mais 40 contra-
tos, do segundo módulo, ao 
mesmo tempo em que tem 
início os trabalhos de ter-
raplanagem na área dispo-
nibilizada pelo município.
A ganhadora da licita-
ção, empresa Pizolatto, 

é responsável pela ter-
raplanagem, estrutura e 
construção das casas, com 
a contrapartida da prefei-
tura através da doação dos 
lotes avaliados em aproxi-
madamente R$ 6,1 milhões, 
o que desonera o valor final 
das residências.
A prefeita Alcione Lemos 
lembra que este empreen-
dimento só está sendo 
possível porque a área de 
58,60 ha foi desapropriada 
em 2011, num processo rea-
lizado pelo então prefeito 
Otélio Renato Baroni, que 
visionário se comprome-
teu com as questões habi-
tacionais do município, 
consciente da importân-
cia da casa própria para 
todas as famílias. “Ao 
garantir essa área, Baroni 
contribuiu para a realiza-
ção desses loteamentos e 

lançou sementes para que 
outros pudessem pensar 
coletivamente. Ao darmos 
continuidade àquele pro-
jeto, já buscamos ampliar 
as expectativas e concre-
tizar novos sonhos num 
setor tão importante para 
a nossa gente”, disse a 
Prefeita.
Além da desapropriação 
da área, a prefeitura cedeu 
espaço na Estação Cidadã 
para atendimento aos 
interessados, e o acesso ao 
banco de dados dos inscri-
tos para adquirir imóvel, 
da Secretaria Municipal 
de Habitação e Desenvol-
vimento Social (SHADS).
Desde 2009 foram construí-
das em Jaguariaíva 341 
unidades habitacionais, 
com perspectivas de novos 
projetos na área.
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Foi preso nesta quar-
ta-feira (14) o homem apon-
tado como autor da morte 
do jovem Jean Lourenço de 
Souza, de 23 anos. O crime 
aconteceu no mês passado 
no distrito de Calógeras, 
em Arapoti. 
De acordo com informações 
da equipe da Polícia Civil, 
as investigações aponta-
ram que na madrugada do 
dia 28 de junho o suspeito 
foi até a casa onde Jean 
estava dormindo e disse 
que precisava conversar 
com o rapaz, porém, assim 

que entrou na residência 
sacou um facão e desferiu 
um golpe no pescoço da 
vítima. 
Jean chegou a ser socor-
rido pela equipe do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e foi 
encaminhado ao hospital 
municipal 18 de Dezembro 
em Arapoti, mas acabou 
não resistindo ao ferimento 
e veio a óbito. 
Após cometer o crime, o 
suspeito fugiu do local e 
alguns dias após o crime se 
apresentou acompanhado 

de um advogado a equipe 
da Polícia Civil e alegou 
legítima defesa. Com o 
decorrer das investigações, 
o delegado Gumercindo 
Athayde fez o pedido de 
prisão preventiva do sus-
peito o qual foi atendido 
pelo Juiz da Comarca de 
Arapoti, sendo então o 
mandado cumprido na 
manhã desta quarta-feira 
e o suspeito preso enca-
minhado à delegacia da 
Polícia Civil.

[INVESTIGAÇÃO]
Suspeito de matar jovem em 

Calógeras é preso

Da Redação

Da Redação

Crime foi registrado no dia 28 do mês passado e culminou na 
morte de Jean Lourenço de Souza de 23 anos

[VIOLÊNCIA]
Criminosos 

assaltam posto de 
combustíveis as 

margens da BR-153
Crime aconteceu na noite da terça-feira em Santo 
Antônio da Platina e foi registrado em imagens por 

câmeras do sistema de vigilância do local

Funcionários de um 
posto de combustíveis 
situado no município de 
Santo Antônio da Platina 
viveram momentos de 
medo e tensão sob a mira 
de criminosos armados 
que invadiram o local para 
realizar um assalto. A 
ocorrência foi registrada 
na noite da terça-feira (13). 
De acordo com informa-
ções do jornalista Luiz 
Guilherme Bannwart, o 
alvo dos criminosos foi 
um posto de combustíveis 
que fica situado as mar-
gens da rodovia BR-153. 
Nas imagens registradas 
pelo sistema de monitora-
mento do estabelecimento, 
é possível ver três indiví-
duos chegando ao local por 
volta das 21h30, sendo dois 
deles armados, e dando 

início ao assalto. 
Segundo relatos das víti-
mas as equipes policiais, 
os criminosos fugiram 
levando cerca de R$ 3 mil 
que estavam nos caixas do 
estabelecimento, além de 
R$ 1,3 mil de uma pessoa 
e um celular de outra que 
eram clientes e estavam 
no local no momento do 
assalto. Ainda segundo 
testemunhas, após prati-
car o assalto os suspeitos 
fugiram a pé. 
Diante da situação equipes 
da Polícia Militar realiza-
ram diligências em buscas 
dos suspeitos, mas até o 
fechamento desta edição 
não foram divulgadas 
maiores informações se 
os mesmo haviam sido 
identificados ou presos. 

Da Redação

Suspeito de furtar pizzarias durante a 
madrugada é preso em Santo Antônio da Platina

Um homem foi preso 
na madrugada desta quin-
ta-feira (15) ao ser pego 
em flagrante após invadir 
e furtas duas pizzarias 
situadas no município de 
Santo Antônio da Platina. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, a equipe 
recebeu um chamando 
informando que um indi-
víduo estava praticando 
furtos em duas pizzarias 
situadas a Avenida Frei 

Guilherme. Diante do cha-
mado, os policiais foram até 
o endereço informado para 
averiguar a situação. 
No local, os policiais cons-
tataram que os locais esta-
vam arrombados e flagra-
ram o suspeito ainda nas 
proximidades dos esta-
belecimentos. Durante a 
revista pessoas, os agentes 
encontraram em sua posse 
uma bolsa a qual em se 
interior foram encontrados 

vários objetos que haviam 
sido subtraídos das piz-
zarias. Ao ser indagado 
sobre a situação, o suspeito 
confirmou a autoria dos 
crimes.
Frente aos fatos, o indi-
víduo foi preso e encami-
nhado juntamente com 
os objetos furtados até a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 



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 
 

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Despacho da Presidente do FMS 
 

De 08/07/2021. 
Adjudicando e homologando o objeto da licitação realizada na 
modalidade Inexigibilidade, sob o n° 005/2017, a empresa abaixo nos 
lotes: 21: 

Empresa Valor 
ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA 
LTDA 5.719,00 

Autorizando a despesa e a lavratura do respectivo empenho. 
 

Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de 
serviços médicos visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

 
 
 
 
 
 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ARAPOTI
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: 158/2021
Processo de Inexigibilidade: 5/2017
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: ALCIONE FRANCISCO BARAUSSE & CIA LTDA
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços 
médicos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dotação Orçamentária: 1000110302000420263390390000
Valor Contrato: R$ 5.719,00
Prazo Execução/Vigência: 1 mês
Data Assinatura: 08/07/2021

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE ARAPOTI/PR
RUA TELÊMACO CARNEIRO, Nº 531 CENTRO - CEP 84.990-000
CNPJ Nº 05.493.720/0001-50 – FONE: (43) 3557-5962

EXTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO

Contrato n°: 5/2019.
Pregão n°: 1/2019.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Arapoti, 
representada pelo Sr. Weliton José do Nascimento.
Contratada: Actuary Serviços de Informática Ltda, representada pelo Sr. 
Fernando Traleski.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO do 
PRAZO DE VIGÊNCIA do Contrato firmado entre as partes em 06/08/2020, 
prorrogado pelo primeiro termo aditivo em 29/07/2020, com prazo prorro-
gado até 06/08/2021.
Prorrogação: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada o prazo de vi-
gência do Contrato por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 07/08/2021 
e findando em 06/08/2022, sem reajuste de preços.
Valor Aditivo: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas 
relativas à sua prorrogação, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
66.000,00 (sessenta e seis mil reais), perfazendo o valor mensal de R$ 
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Despesas: A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício (2021), 
no montante de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), devida-
mente apropriada: 16.016.09.122.0031.2.082. 3.3.90.39.00.00. A despesa 
para o exercício subseqüente será alocada à dotação orçamentária prevista 
para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, 
na Lei Orçamentária Anual.
Fundamento Legal: O presente termo aditivo decorre de autorização da 
autoridade competente da contratante, e encontra amparo legal no artigo 
57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Ratificação: Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas 
pelas alterações decorrentes deste termo aditivo permanecem em vigor e 
obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.
Data: 15/07/2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

PORTARIA Nº 091/2021
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 me-
ses ao servidor municipal, José Aparecido da Silva, 
ocupante do cargo de assistente Administrativo,  do 

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

dia 15 de julho de 2021 a 15 de outubro de 2021, 
referente ao período trabalhado de 20.03.2012 a 
20/03/2017.
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, 15 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº. 092/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR a pedido, por motivo de aposentado-
ria, a partir do dia 03 de julho de 2021, a servidora 
Eunice Mendes da Silva, portadora da Cédula de 
Identidade RG. nº. 1.260.100-6, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro de Pessoal 
Efetivo desta Municipalidade.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,  15 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº. 093/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado 
do Paraná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR a pedido,  a partir do dia 01 de julho 
de 2021, a Conselheira Tutelar Lais Maria Dias de 
Almeida, portadora da Cédula de Identidade RG. 
nº. 12.927.416-6.
Revogam-se as disposições contrárias e com pos-
terior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR,  15 de julho de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PORTARIA Nº. 094/2021.
SÚMULA:  Autoriza a condução de veículos oficiais 
da Entidade por servidores não ocupantes do cargo 
de motorista e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul/PR, Eclair 
Rauen, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o reduzido número de servidores 
detentores do cargo de motorista, bem assim a im-
possibilidade momentânea de se realizar concurso 
público para provimento de vagas;
CONSIDERANDO que os motoristas do quadro en-
contram-se lotados em departamentos e unidades 
administrativas que desenvolvem serviços públicos 
contínuos cujo remanejamento pode comprometer 
o interesse público;
CONSIDERANDO a necessidade de locomoção dos 
servidores  não motoristas do quadro para atender 
interesses da Entidade, e
CONSIDERANDO que, no âmbito da administração 

pública federal há tal permissão conforme Lei 9.327, 
de 9 de dezembro de 1996,
RESOLVE:
ART. 1°. Credenciar e autorizar a servidora não 
ocupante do cargo de motorista para a condução de 
veículos oficiais da Entidade:
Edilene da Silva Visoto – Servidora Pública Municipal, 
portadora da CNH n. 02822828490, RG/PR 83189185 
e CPF .042.666.559-75. 
ART. 2°. A autorização de que trata esta Portaria con-
templa apenas a condução de veículos de transporte 
individual, sendo vedada a direção de veículos de 
transporte coletivo, de cargas ou máquinas pesadas, 
exceto em casos de emergências, de acordo com a 
Lei N.º 9.327/ 96.
Parágrafo Único: A servidora credenciada deverá:
a). Fornecer cópia da CNH ao setor de Recursos 
Humanos para fins de arquivamento, preencher uma 
ficha cadastral e assinar um termo de compromisso 
e responsabilidade;
b). Respeitar a legislação de trânsito e, qualquer 
infração cometida será por ela responsável;
c). Responder cível e criminalmente por crimes de 
trânsito que cometer, inclusive ressarcir o erário em 
caso de verificado prejuízo;
d). Utilizar o veículo oficial estritamente no interesse 
da Entidade e durante o expediente ou atividade que 
estiver sendo desenvolvida;
e). Submeter às normas de abastecimento e regras 
quanto ao diário de bordo, sob pena de responsabi-
lização pessoal.
ART. 3°. A critério da administração, poderá ser 
estendida a permissão de que trata esta Portaria 
a outros servidores, quando assim recomendar o 
interesse público desde que devidamente motivado 
e normatizado.
ART. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação e revoga disposições contrárias.
Jundiaí do Sul/PR, em   15  de julho  de 2021.              
Eclair Rauen.
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Dispensa de Licitação n° 16/2021 a 
favor da proponente: 
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DO PARANA – SEBRAE/PR, inscrita 
no CNPJ sob n° 75.110.585/0001-00, da cidade de 
CURITIBA/PR, vencendo o único item, perfazendo 
o valor total de R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e 
quarenta reais).
                    Pinhalão, 15 de julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar a Tomada de Preços n° 02/2021 a favor 
da proponente: 
CONSTRUTORA E METALURGICA MEGE EIRELI 
- ME, inscrita no CNPJ sob n° 14.688.399/0001-50, 
da cidade de IBAITI/PR, vencendo o único item, per-
fazendo o valor total de R$ 415.948,44 (quatrocentos 
e quinze mil, novecentos e quarenta e oito reais e 
quarenta e quatro centavos).
                    Pinhalão, 15 de julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 175/2021
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
 DESIGNAR, Comissão de Pregão para o 
período de 15 de julho de 2021 até 31 de dezembro 
de 2021, os Servidores: MAYARA ALMENDANHA 
MOTA, portadora do RG: 10.832.274-8 e do CPF: 
102.821.789-70, RAISSA PIMENTEL VILAS BOAS, 
portadora do RG: 10.212.330-1 e CPF: 061.531.749-
90 e VANDERLEIA APARECIDA ANACLETO 
LEITE, portadora do RG: 12.896.668-4 e do CPF: 
089.740.169-74.
 *Ficam revogadas as disposições das 
portarias anteriores.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 15 de julho de 2021.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Mu-
nicipal

PORTARIA Nº 176/2021
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE
 EXONERAR, o senhor: LUIZ GONZAGA 
MUNICELLI, portador do CPF: 689.375.809-00, 
ocupante do cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS 
LEVES, à pedido do mesmo (pedido recebido e 
arquivado), por motivo de aposentadoria.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão
Em 07 de julho de 2021.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Mu-
nicipal

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista os Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: R E S O L V E Homologar o 
resultado da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 56/2021 de 24/06/2021 a 
FAVOR dos Proponentes: 1) LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 34.306.497/0001-92, pelo valor total de R$ 684.504,50 
(Seiscentos e oitenta e quatro mil quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos). 2) M V 
MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME, CNPJ º 28.388.533/0001-01, pelo valor total de R$ 
198.769,03 (Cento e noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e três centavos). 3) 
CONSTRUTORRES LTDA, CNPJ º 40.575.423/0001-54, pelo valor total de R$ 112.249,95 
(Cento e doze mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Gabinete do 
Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 15 de julho de 2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - 
Prefeito Municipal. 

EDITAL N0 62/2021 - 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 175/2021, de 15/07/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 30/07/2021, propostas para: aquisição de fórmulas de nutrientes 
diversas, destinadas a nutrição de pacientes mediante parecer social e/ou judicial. 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: 
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, 15 de julho de 2021. Raíssa Pimentel Vilas Boas - Pregoeira. 

Arapoti participa do lançamento do projeto “Frente 
Paranaense para a educação paralímpica”

A Prefeitura Munici-
pal de Arapoti foi represen-
tada pelo chefe da Divisão 
de Esportes e Lazer Fabiano 
Ferreira no lançamento do 
projeto “Frente paranaense 
para a educação paralím-
pica” realizado em Ibaiti. A 
iniciativa visa à formação e 
capacitação de professores 
e profissionais, em todo o 
Paraná, por meio de cursos 
e ações de desenvolvimento 
das modalidades.
“É uma iniciativa impor-
tante, pois além de promo-
ver a inclusão através do 
esporte nas escolas ainda 
colabora para a formação 
de novos atletas”, exalta 
Fabiano Ferreira.

Da Assessoria

[ESPORTE E SAÚDE]

Realizado na Casa da Cul-
tura de Ibaiti, contou com 
a participação do profes-
sor de Educação Física 
Mário Sérgio Fontes, repre-
sentando a Coordenação 
Brasileira da Educação 
Paralímpica. O professor 
Ivan Marçal, da 2ª Regional 
de Esportes, representou 
a Secretaria de Estado 
de Esportes. Autoridades 
locais e da região, além de 
outras pessoas envolvidas 
com o esporte paralímpico 
também participaram do 
encontro.

[EVENTO]

Outra equipe que 
segue atuante no muni-
cípio é a equipe multi-
profissional do Núcleo de 
Atenção à Saúde da Família 
(NASF) atua junto aos ser-
vidores da saúde passando 
orientações relacionadas 

à saúde do trabalhador. 
Organizada em rodas de 
conversas, a ação acontece 
uma vez ao mês nas Unida-
des Básicas de Saúde.
Para não prejudicar o 
atendimento, as conversas 
são realizadas em horário 

onde o fluxo de pacientes 
é baixo. Trabalhadores 
da respectiva unidade e 
Agentes Comunitários de 
Saúde podem participar 
de acordo com seu inte-
resse. “Abordamos vários 
temas como alimentação 
saudável e importância 
das atividades físicas para 
a saúde”, exemplifica Vero-
nica Thomé, nutricionista 
do NASF.“Implantamos 
essa iniciativa para assis-
tir esses servidores que 
desempenham trabalho 
tão importante para socie-
dade, nossa ideia é cuidar 
de quem cuida”, explica 
Andréa Silva, secretária 
municipal de Saúde.

[SAÚDE]
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NOVAS DOSES

Um em cada cinco 
paranaenses com 
idade superior a 18 
anos está imunizado 
contra a Covid-19
De acordo com o Vacinômetro do SUS, 
1.746.297 de um total de 8.720.953 
pessoas já completaram o ciclo vacinal no 
Paraná, seja com a aplicação da dosagem 
única ou das duas doses

[IMUNIZAÇÃO]

AEN

Um em cada cinco 
paranaenses com idade 
superior a 18 anos está imu-
nizado contra a Covid-19. A 
marca de 20% da população 
vacinável  que recebeu a 
dosagem única ou as duas 
doses do medicamento foi 
alcançada nesta quinta-
-feira (15).
De acordo com o  Vacinô-
metro  do Sistema Único 
de Saúde (SUS), 1.746.297 
de um total de 8.720.953 
pessoas já completaram o 
ciclo vacinal no Paraná – o 
Ministério da Saúde ainda 
está finalizando os estudos 
para inclusão de crianças e 
jovens no Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI).
“É um avanço importante e 
significativo, que desenca-
deia na melhoria de outros 
indicadores, como a queda 
no número de mortes, 
infectados, na taxa de 
transmissão e também na 
ocupação das UTIs”, afir-
mou o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior. 
“A vacina salva vidas e 
vai fazer com que a nor-
malidade seja retomada. 

Lembrando que vacina 
boa é vacina no braço dos 
paranaenses”.
Ele lembrou que na quarta-
-feira (14) o Paraná também 
ultrapassou a marca de 60% 
do público  vacinável com 
passagem em algum posto 
de saúde, o que aproxima 
o Paraná da marca de 80% 
projetada para agosto nesse 
indicador.
A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) aponta que 
os municípios que mais 
avançaram na imunização 
por completo, em números 
absolutos, são: Curitiba, 
com 303.844 pessoas, Lon-
drina (102.078), Maringá 
(83.250), Cascavel (58.212) e 
Ponta Grossa (46.022).
Proporcionalmente ao 
quantitativo da popula-
ção, contudo, Diamante 
do Norte (28,60%), Barra 
do Jacaré (28,57%), São 
Jorge D’Oeste (27,12%), 
Nova Laranjeiras (23,39%) 
e Miraselva (23,20%) são 
as cidades mais eficientes 
em relação à aplicação da 
segunda dose. Já Itape-
ruçu (8,57%), Sertanópolis 

(7,78%), Manoel Ribas 
(7,15%), Lidianópolis (7%) e 
Sertaneja (6,77%) se desta-
cam na proteção com dose 
única, com a aplicação do 
imunizante da Janssen.
“Tivemos, pelos grupos de 
comorbidades, uma dis-
crepância muito grande 
no número de doses entre 
municípios. Há duas ou 
três semanas estamos cor-
rigindo essa proporção de 
maneira isonômica para 
que possamos chegar, no 
mês de agosto, à vacinação 
de 80% da população-alvo 
paranaense ao menos com 
uma dose”, disse o secre-
tário de Estado da Saúde, 
Beto Preto. O calendário 
prevê imunização de 100% 
até setembro.
Atualmente, ainda segundo 
a ferramenta do SUS geren-
ciada pelo Ministério da 
Saúde, o Estado já adminis-
trou um total de 6.810.284 
doses, sendo 5.063.987 
primeiras doses (74,4% 
das aplicações), 1.484.703 
segundas doses (21,8%) e 
261.594 doses únicas (3,8%).

Nesses seis meses, a 
vacina mais utilizada foi 
a Covishield, da parce-
ria AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz, com 46,5% do 
total de doses utilizadas, 
seguida pela CoronaVac, 

do Instituto Butantan/
Sinovac, com 36,3%. Na 
sequência, estão a Comi-
narty, da Pfizer/BioNTech, 
com 13,4%; e a Janssen, 
com 3,8%.

[LABORATÓRIOS]

Nesta quinta-feira 
(15), o Paraná vai receber 
mais  235,5 mil vacinas 
contra a Covid-19  para 
aplicação da primeira dose. 
Os imunizantes são da Fio-
cruz/AstraZeneca/Oxford, 
e são divididos entre dois 
públicos: são 166.951 doses 

para o avanço na vacinação 
da população em geral e 45 
mil doses exclusivas para 
moradores de quatro cida-
des da região de fronteira 
com Paraguai e Argentina: 
Foz do Iguaçu, Guaíra, 
Santo Antônio do Sudoeste 
e Barracão.

É um avanço importante e significativo, que desencadeia na melhoria de 
outros indicadores, como a queda no número de mortes, infectados, na 
taxa de transmissão e também na ocupação das UTIs


