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 IX – Vítimas de catástrofes ou calamidades públicas, com perda total ou parcial de bens; 
 X – Situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, acesso precário 
ou nulo aos serviços públicos. 

CAPÍTULO VIII
DA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS/FLORESTÓPOLIS.

Seção I
Serviços de Proteção Social Básica

 Artigo 72 - Os Serviços de Proteção Social Básica realizam acompanhamento preventivo a indivíduos e 
suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio de ações que objetivam a promoção, o desenvolvimen-
to de potencialidades, assim como o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais. 
 Artigo 73 - São considerados Serviços de Proteção Social Básica de Assistência Social aqueles que poten-
cializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do 
protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam à convivência, à socialização e ao 
acolhimento em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, bem como a promoção da integração ao 
mercado de trabalho. 
 Parágrafo único. São Serviços da Proteção Social Básica: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família/PAIF; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e Idosas. 
 Artigo 74 - O Sistema Municipal de Assistência Social de Florestópolis - SUAS/Florestópolis institui no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social:
  I - CRAS: Centro de Referência de Assistência Social; 
 II - CCI: Centro de Convivência da Pessoa Idosa; 
 III – Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente e a Criança - CAIAC; 
 IV - Central de Cadastro Único. 
 § 2º - A Proteção Social Básica executa Programas e Projetos de enfrentamento à pobreza, os quais serão 
ofertados nos CRAS e Centros de Convivência. 

Seção II
Benefícios Eventuais

 Artigo 75 - Os Benefícios eventuais são provisões gratuitas implementadas em espécie que visam cobrir 
determinadas necessidades temporárias em razão de contingências, relativas a situações de vulnerabilidades temporárias, 
em geral relacionadas ao ciclo de vida, a situações de desvantagem pessoal ou a ocorrências de incertezas que represen-
tam perdas e danos. 
 Parágrafo único. São benefícios eventuais ofertados nos CRAS: 
 I - Auxílio natalidade; 
 II - Auxílio mortalidade; 
 III - Atendimento à situação de vulnerabilidade temporária; 
 IV - Atendimento a situações de calamidade pública. 

Seção III
Benefícios de Transferência de Renda

 Artigo 76 - São Benefícios de Transferência de Renda ofertados às famílias de Florestópolis - PR: 
 I - Benefício de Prestação Continuada; 
 II - Programa Bolsa Família.
 Artigo 77 - O Benefício de Prestação Continuada - BPC constitui uma garantia de renda básica, no valor de 
um salário mínimo, regulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS; destinado às pessoas com deficiência e 
aos idosos a partir de 60 anos de idade, observado, para acesso, o critério de renda previsto na Lei. 
Parágrafo único. O Centro de Referência da Assistência Social - CRAS será, preferencialmente, o primeiro local de acesso 
do requerente ao Benefício e estará responsável pela: 
 I - Socialização das informações sobre o direito ao benefício e os meios de exercê-los a todos os usuários; 
 II - Orientação quanto à documentação necessária para requerer o Benefício, preenchimento dos formu-
lários (Requerimento de Benefício Assistencial e Declaração sobre a Composição do Grupo e Renda Familiar do Idoso e 
Pessoa com Deficiência); 
 III - Orientação quanto o atendimento pela Agência da Previdência Social - APS, por meio do agendamento 
na página www.previdencia.gov.br central 135; 
 IV - Orientação sobre o encaminhamento à Junta de Recursos da Previdência Social – JRPS e sobre os 
argumentos para o Recurso, bem como, encaminhamento para protocolização do mesmo no INSS/APS, nos casos de 
Benefícios indeferidos; 
 V - Orientação sobre o encaminhamento ao Sistema judiciário (Juizado Especial Federal ou o Fórum da 
Justiça Federal ou Justiça Estadual) e encaminhamento qualificado, quando for o caso; 
 VI - Orientação sobre a constituição de representante legal (procurador, tutor e curador), e encaminhamento 
para Defensoria Pública, quando necessário; 
 VII - Acompanhamento dos beneficiários do BPC e de suas famílias garantindo o acesso à rede de serviços 
sócios assistenciais e a outras políticas públicas, conforme as suas necessidades, considerando seus perfis e a situação de 
exclusão social em que se encontram; 
 VIII - Contribuição para o processo revisional do BPC/LOAS, estabelecido no artigo 21 da Lei nº. 8742/1993, 
conforme diretrizes emanadas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e do Ministério da Previ-
dência Social - MPS / Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
 Artigo 78 - O Programa Bolsa Família é um benefício transferência de renda que garante às famílias do 
município o acesso à renda mínima, sendo ofertado pelo Governo Federal. 

Seção IV
Serviços de Proteção Social Especial

 Artigo 79 - A Proteção Social Especial é modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, negligência, maus tratos 
físicos e/ou psíquicos, violência sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas em meio 
aberto, situação de rua, situação de trabalho infanto-juvenil. É composta por serviços de Média e Alta Complexidade. 
 Artigo 80 - A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento às famílias ou indivídu-
os cujos direitos são violados e cujos vínculos familiares e comunitários estão fragilizados, mas não rompidos, requerendo 
atenção especializada e individualizada, além de acompanhamento contínuo e monitorado. 
 § 1º - São Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção e Atendi-
mento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI); Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção 
Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço 
à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Seção V
Das Entidades Não Governamentais

 Artigo 81 - Fazem parte da rede socioassistencial, ofertando serviços, programas, projetos ou benefícios de 
Assistência Social, as entidades não governamentais inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de Florestópolis 
- PR. 

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 Artigo 82 - Cabe ao Município à oferta de benefícios eventuais e emergenciais, nos termos do Decreto 
Federal n° 6.307/2007, de 14 de dezembro de 2007. 
 Artigo 83 - Os Instrumentos de Gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento nas três esferas 
de governo: União, Estados e Município, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de proteção social, básica e 
especial, sendo eles: 
 I – Plano Municipal de Assistência Social; 
 II – Orçamento da Assistência Social; 
 III – Gestão da informação, monitoramento e avaliação; 
 IV – Relatório Anual de Gestão. 
 Artigo 84 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a lei nº 1.102/2009. 
 Florestópolis, 18 de março de 2019.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.498/2019
 Dispõe sobre a compensação de créditos decorrentes de precatórios com débitos junto ao Município.
 A Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:
 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a compensação de créditos decorrentes de precató-
rios com débitos de quaisquer naturezas, independentemente do seu montante, sendo admitidas:
 a) A compensação integral ou parcial entre créditos recíprocos;
 b) A unificação de débitos distintos para compensação com um ou mais precatórios;
 c) O consórcio de devedores para fins de aquisição de precatórios e compensação;
 d) A alienação de quaisquer tipos de precatórios, independentemente da origem ou da natureza do crédito 
ou de sua posição na ordem cronológica de pagamento.
 Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, definindo o procedimento administrativo necessário 
à sua execução.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Prefeitura Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, 18 de março de 2019.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.500/2019
Altera a Lei Municipal n° 1.436/2017.

 A Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:
 Art. 1º O artigo 3º, caput e §§, da Lei Municipal n° 1.436/2017, passa a vigorar com a redação que segue:
 Art. 3º No Diário Oficial Eletrônico do Município de Florestópolis será publicado edital com indicação da 
ordem cronológica de inscrição do precatório, disponibilizada pelo TJ/PR, e nome do credor.
 § 1º Após publicado o edital, os credores interessados, representados por seus respectivos advogados, no 
prazo de 45 dias, protocolizarão junto à Procuradoria Jurídica do Município de Florestópolis, requerimentos manifestando 
interesse na celebração do acordo direto.
 § 2º Os requerimentos apresentados no prazo individualizado no § 1º, observarão a ordem cronológica de 
inscrição do precatório, disponibilizada pelo TJ/PR.
 § 3º Os requerimentos apresentados após o prazo individualizado no § 1º observarão a ordem cronológica 
de protocolo destes.
 § 3º Recebidos os requerimentos, serão realizados os trâmites e adotadas as providências para formaliza-
ção do acordo, que será submetido ao juízo competente para homologação, e, após pagamento.
 § 4º O silêncio do credor será entendido como desinteresse e acarretará na autorização tácita para celebra-
ção de acordo direto com aquele que manifestou interesse, hipótese na qual, observado o disposto nos §§, supra, deixará, 
para fins desta Lei, de ser observada a ordem cronológica de inscrição do precatório, disponibilizada pelo TJ/PR.
 § 5º Pareceres do Procurador Jurídico Geral e do Secretário Municipal de Finanças precederão e instruirão 
os acordos diretos.
 Art. 2º Decreto, em sendo necessário, regulamentará a Lei, podendo inclusive, mas não apenas, suprir 
omissões.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Prefeitura Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, 18 de março de 2019.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.495/2019
 DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO"- PDV DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 A Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:
 Art. 1º Fica criado no âmbito da Administração Direta, o Programa de Demissão Voluntária (PDV), destinado 
aos servidores públicos municipais, para atender situações especiais e dar oportunidades àqueles, não vocacionados para 
o Serviço Público, de buscarem outra atividade de subsistência.
 Art. 2º Podem aderir ao PDV, os servidores da administração pública direta, ocupantes de cargos efetivos.
 Art. 3º Estarão impedidos de participar do programa de exoneração voluntária os servidores públicos que 
estejam enquadrados nas seguintes hipóteses:
 I – respondendo sindicância ou processo administrativo disciplinar;
 II – que apresentar sentença criminal definitiva que tenha decidido pela perda do cargo ou função pública;
 III – nomeado em outro cargo ou função pública federal, estadual ou municipal;
 IV – aprovado em concurso público pendente de nomeação, na data da formalização do pedido.
 Art. 4º Os servidores interessados deverão comparecer na Secretaria de Administração, no Departamento 
de Recursos Humanos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação desta lei, para forma-
lização do pedido.
 §1º O requerimento do interessado será formulado por escrito, onde o servidor declara sua opção, em 
caráter irrevogável, de se desligar do serviço público Municipal.
 §2º O pedido de exoneração voluntária, nos termos desta lei, só será acordado se a saída do servidor não 
representar grave comprometimento ao serviço público, podendo ser negado pelo Chefe do Executivo Municipal.
 §3º A administração analisará os pedidos no prazo de até vinte dias a contar da data de seu protocolo.
 Art. 5º A adesão do servidor ao referido Programa, dar-se-á através da opção pela demissão voluntária e 
seu desligamento do serviço público, ensejando os seguintes direitos e incentivos:
 a) pagamento de férias (vencidas e não gozadas, e as proporcionais);
 b) 13º. Salário proporcional;
 c) remuneração proporcional aos dias trabalhados;
 d) o pagamento de uma indenização correspondente a 01 (um) mês de remuneração do servidor por ano 
de efetivo exercício na Administração Pública Municipal, limitada a 10 (dez) meses no total.
 § 1º Para fins da alínea “d” deste artigo será computado o tempo de serviço público efetivo, ininterrupto 

prestado à municipalidade, com indenização proporcional ao tempo apurado.
 § 2º O valor do incentivo a que se refere a alínea “d” deste artigo, será composto pelo vencimento base do 
cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.
 Art. 6º deferimento do pedido ficará, ainda, na dependência da disponibilidade de recursos financeiros do 
Município, sendo o pagamento da indenização de forma parcelada, com plena aquiescência do servidor, o que constará no 
respectivo termo de exoneração voluntária.
 Parágrafo único. O parcelamento da indenização mencionada no caput dar-se-á no mínimo de 02 (duas) e 
máximo de 10 (dez) parcelas, mensais e consecutivas, em valores proporcionais ao tempo de efetivo exercício.
  Art. 7° As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamen-
to vigente, suplementadas se necessário.
 Art. 8° Esta lei entra em vigência na data de sua publicação.
 Art. 9° Revogam – se as disposições contrárias.
 Prefeitura do Município de Florestópolis, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezenove.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito do Município de Florestópolis

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2019

 Altera a Lei 919, de 10/12/2001, e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:
 Art. 1º A Lei complementar nº 919, de 10 de dezembro de 2001, passa vigorar com as seguintes alterações:
 "Art. 25-A A arrecadação pontual do Imposto Predial e Territorial Urbano do Município de Florestópolis será 
incentivada mediante concurso de premiação denominado "IPTU Premiado"."
 "Art. 25-B O IPTU Premiado se dará mediante sorteio durante o ano de prêmios em dinheiro ou bens, 
inclusive automóveis, com custo anual de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
 § 1º O valor a que se refere o caput deste artigo poderá ser atualizado monetariamente por decreto nos 
mesmos índices que forem utilizados para a correção dos tributos municipais.
 § 2º Os valores dos prêmios distribuídos serão calculados em valores líquidos e eventuais tributos inciden-
tes deverão ser deduzidos e recolhidos pela Comissão de Administração do concurso.
 § 3º No caso do sorteio de veículos automotores, as obrigações acessórias, como licenciamento e IPVA, 
dentre outras, ficarão a cargo do contribuinte premiado."
 "Art. 25-C Para a organização do concurso será nomeada, através de Portaria, uma Comissão de Adminis-
tração, que deverá contar com, no máximo, 5 (cinco) membros, e que terão as seguintes atribuições:
 I - zelar pelo cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos;
 II - orientar e dirimir as dúvidas dos participantes do concurso;
 III - organizar os eventos de premiação;
 IV - proceder à notificação do contribuinte para a comprovação de sua regularidade perante o fisco e retira-
da do prêmio;
 V - homologar os sorteios e divulgar o nome dos premiados, no momento da apuração bem como proceder 
à publicação na imprensa local;
 VI - comunicar à autoridade fazendária o prêmio não reclamado no prazo legal, para as providências legais;
 VII - apreciar, preliminarmente, os recursos apresentados, com parecer à autoridade fazendária, que deci-
dirá sobre o feito, em grau superior; e
 VIII - elaborar relatório geral do concurso, que deverá ser entregue à autoridade fazendária 5 (cinco) dias 
após cada sorteio."
 "Art. 25-D O regulamento do concurso deverá prever os casos de exclusão do sorteio, além das seguintes 
hipóteses:
 I – Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
 II - Secretários Municipais e seus Diretores;
 III - Membros da Comissão de Administração do concurso;
 IV - Imóveis sem lançamento do IPTU, imunes ou isentos, bem como aqueles de propriedade da adminis-
tração direta ou indireta da União, dos Estados ou do Município, inclusive suas autarquias, fundações ou sociedades de 
economia mista e, ainda, de qualquer outra entidade de direito privado beneficiadas por isenção ou imunidade tributária."
 "Art. 25-E O IPTU Premiado será regulamentado por Decreto do Poder Executivo o qual estabelecerá todos 
os requisitos necessários para a participação no concurso, as modalidades de participantes, as datas dos sorteios, os quais 
serão públicos, além de outros elementos que se fizerem necessários.”
 Art. 2° Esta lei entra em vigência na data de sua publicação.
 Art. 3º Revogam – se as disposições contrárias.
 Prefeitura do Município de Florestópolis, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de março do ano de 
dois mil e dezenove.

NELSON CORREIA JUNIOR
Prefeito do Município de Florestópolis

Decreto  nº 2/2019 de 03/01/2019
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras  providências.
 O Prefeito Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe 
foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 1489/2019 de 21/12/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, Orçamento Geral do Muni-
cípio, no valor de R$ 547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias.
 Suplementação
  23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 23.001 Gabinete da Secretaria de Administração
 23.001.04.122.0130.2.005. Manutenção do Gabinete Secretaria de Administração
  21 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               20.000,00
 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 25.001 Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças
 25.001.04.123.0150.2.013. Manutenção da Divisão de Contabilidade
  59 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               20.000,00
 26 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE
 26.006 Divisão de Esportes
 26.006.27.812.0170.2.025. Manutenção da Divisão de Esportes
  116 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO                          40.000,00
 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA
 27.001 Fundo Municipal de Saúde
 27.001.10.301.0180.2.028. Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
 237 - 3.3.90.39.00.00 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                            250.000,00
 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 29.006 Fundo Municipal de Assistência Social
 29.006.08.244.0200.2.045. Manutenção do Programa Piso Fixo Social/PAIF
  244 - 3.3.50.43.00.00 01000 SUBVENÇÕES SOCIAIS  61.000,00
 Total Suplementação:                           391.000,00
  Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos,resultantes de anula-
ção parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, 
da Lei Federal nº 4.320/64.
 Redução
  25 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 25.001 Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças
 25.001.04.123.0150.2.013. Manutenção da Divisão de Contabilidade
 53 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                           20.000,00
 25.001.04.123.0150.2.014. Manutenção da Divisão de Tributação
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORESTOPOLIS
 63 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                             81.000,00
 26 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE
 26.006 Divisão de Esportes
 26.006.27.812.0170.2.025. Manutenção da Divisão de Esportes
 117 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                             20.000,00
 26.007 Divisão de Cultura
 26.007.13.392.0160.2.026. Manutenção da Divisão de Cultura
 119 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO                      10.000,00
 120 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
    PESSOA JURÍDICA                            10.000,00
 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA
 27.001 Fundo Municipal de Saúde
 27.001.10.301.0180.2.028. Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

  129 - 3.1.90.11.00.00 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
   PESSOAL CIVI                        250.000,00
 Total Redução:                             391.000,00
 Suplementação
  29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 29.006 Fundo Municipal de Assistência Social
 29.006.08.244.0200.2.044. Manutenção da Divisão de Assistência Social
 238 - 3.1.90.11.00.00 934 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
   PESSOAL CIVIL                                                      60.000,00
 240 - 3.3.90.14.00.00 934 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 3.000,00
 242 - 3.3.90.30.00.00 714 MATERIAL DE CONSUMO                              10.000,00
 239 - 3.3.90.30.00.00 934 MATERIAL DE CONSUMO                              17.000,00
 243 - 3.3.90.39.00.00 714 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                              26.000,00
 241 - 3.3.90.39.00.00 795 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                               30.000,00
 236 - 4.4.90.52.00.00 785 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    10.000,00
 Total Suplementação:                            156.000,00
  Artigo 3º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Superavit Financeiro 
do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:
 Fonte(s):
 RECURSOS FIA CONSELHO TUTELAR
 785
 Artigo 4º - Este Decreto entrará  em vigor na data de sua edição, revogadas disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Florestópolis , em  03 de janeiro de 2019.

Nelson Correia Junior
Prefeito

Decreto  nº 14/2019 de 01/02/2019
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Florestópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe 
foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 1489/2018 de 21/12/2018.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, Orçamento Geral do Mu-
nicípio, no valor de R$ 50.253,00 (cinqüenta mil duzentos e cinqüenta e três reais), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 29.006 Fundo Municipal de Assistência Social
 29.006.08.244.0200.2.046. Manutenção do Programa IGDSUAS
  205 - 3.3.90.30.00.00 934 MATERIAL DE CONSUMO                            10.000,00
 Total Suplementação:                                10.000,00
  Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, resultantes de anula-
ção parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, 
da Lei Federal nº 4.320/64.
 Redução
 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 29.006 Fundo Municipal de Assistência Social
 29.006.08.244.0200.2.046. Manutenção do Programa IGDSUAS
 206 - 3.3.90.39.00.00 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                            10.000,00
 Total Redução:                              10.000,00
 Suplementação
 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 25.001 Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças
 25.001.04.123.0150.2.013. Manutenção da Divisão de Contabilidade
 246 - 3.3.20.93.00.00 819 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           200,00
 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA
 27.001 Fundo Municipal de Saúde
 27.001.10.304.0180.2.030. Manutenção da Divisão de Vigilância Sanitária/Epidemiológica
  158 - 3.3.90.39.00.00 31497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                                                    20.000,00
 29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 29.006 Fundo Municipal de Assistência Social
 29.006.08.244.0200.2.046. Manutenção do Programa IGDSUAS
  206 - 3.3.90.39.00.00 934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                            20.000,00

 211 - 4.4.90.52.00.00 934 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      53,00
 Total Suplementação:                                         40.253,00
  Artigo 3º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Superavit Financeiro 
do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I , da Lei Federal nº 4.320/64:
 Fonte(s):
 Bloco de Financiamento (SUAS)
 934
 Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição, revogadas disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Florestópolis , em  01 de fevereiro de 2019.

Nelson Correia Junior
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO N.º 07/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019.

 -CONTRATANTE: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE- SERMUSA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLI-
CO INTERNO, COM SEDE NESTA CIDADE DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, SITO A RUA SENADOR SOUZA 
NAVES, Nº 487, CENTRO, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 78.318.359/0001-07, NESTE ATO REPRE-
SENTADO PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE, ILTO DE SOUZA, RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PRE-
GÃO PRESENCIAL, SOB Nº. 2/2019, AQUI DENOMINADA CONTRATADA. FICANDO CONTRATADA A EMPRESA:
-CONTRATO Nº 07/2019 - EMPRESA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, CNPJ Nº CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38, SI-
TUADA NA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 – 18º ANDAR, - VILA GERTRUDES, SÃO PAULO/SP, CEP. 04794-000. 
NESTE ATO REPRESENTADO PELO SENHOR ALEXANDRE PONCIANO SERRA, COM CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 
29.499.596 SSP/SP, INSCRITO NO CPF Nº 219.802.708-99, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. DAS NAÇÕES UNI-
DAS, 14.261 – 18º ANDAR, - VILA GERTRUDES, SÃO PAULO/SP, CEP. 04794-000. VALOR TOTAL DE R$ 900,00 (NOVE-
CENTOS REAIS). DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA.
 -OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA DE VEÍCULOS, PARA RESGUARDAR O PA-
TRIMÔNIO DE PROPRIEDADE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE – SERMUSA.
 -DURAÇÃO DO CONTRATO: A VIGÊNCIA DO CONTRATO DECORRENTE DO PRESENTE CERTAME SERÁ 
DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR 60 MESES, DE ACORDO COM ART. 57 DA LEI 8.666/93.
 -FORO: COMARCA DE SERTANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, ILTO DE SOUZA DIRETOR SUPERIN-
TENDENTE DA SAÚDE.
 - FISCAL DO CONTRATO: FABIANA TREVISAN ZULIAN/CPF: 272.486.778-50
 SERTANÓPOLIS, 19 DE MARÇO DE 2019.

ILTO DE SOUZA - DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde, ILTO DE SOUZA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 
 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
 a) Processo Nrº               : 5/2019
 b) Licitação Nrº              :            2/2019
 c) Modalidade                 :            Pregão:
 d) Data Homologação    : 18/03/2019
 e) Objeto Homologado   : Contratação de empresa seguradora de veículos, para 
resguardar o patrimônio de propriedade do Serviço Municipal de Saúde – SERMUSA.
 10.301.0002.2.260. - Assistencia Basica a população.
       f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
 Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
 CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

 

 Valor Total Homologado - R$ 900,00 (novecentos reais)
 SERTANÓPOLIS, 18 DE MARÇO DE 2019. 

ILTO DE SOUZA - Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Saúde.

DESPACHO
 RESCISÃO DE CONTRATO
 Processo 01/2018 – Pregão
 Assunto: RESCISÃO DE CONTRATO
 Tendo em vista a ausência de manifestação da contratada que, devidamente notificada para regularizar a 
sua situação fiscal para possibilitar a manutenção do contrato, deixou de atender a solicitação, PROCEDO A RESCISÃO 
DO CONTRATO 20/2018 celebrado com SERTGAS COMÉRCIO DE GAS - ME, conforme o que consta do processo em 
epígrafe.
 Encaminhe-se a Divisão de Compras para as providências necessárias.
 Sertanópolis, 7 de março de 2019.

ILTO DE SOUZA - DIRETORA SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE

CHAMAMENTO
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

 A Secretaria Geral de Administração do Município de Sertanópolis, Paraná, torna público que possui o interesse 
em adquirir o imóvel de Matrícula n.º 12.858 do CRI Sertanópolis, consistente em “uma área urbana de terras, com 37.773,08m2, 
localizada no loteamento denominado ‘RESIDENCIAL SANTO SORIANI’, nesta cidade e Comarca de Sertanópolis, Estado do 
Paraná, compreendido dentro das seguintes divisas e confrontações: - Inicia-se a descrição deste perímetro no Ponto cravado 
na margem esquerda do Ribeirão Água da Taboca e divisa com a propriedade do Sr Roberto Rabelo Soriani e Angela Renata 
de Souza Loredo; segue confrontando com a propriedade do Sr. Roberto Rabelo Soriani e Angela Renata de Souza Loredo com 
azimute 00º34’05” com uma distância de 93,82 metros; confrontando com a propriedade do Sr. Roberto Rabelo Soriani e Angela 
Renata de Souza Loredo, ainda com o azimute 00º 34’05” com distância de 134,66 metros; até encontrar a divisa com a Rua 
Anisio Totti; deflete à esquerda e segue confrontado com a Rua Anisio Totti, com o azimute 280º55’14” com uma distância de 
9,15 metros; até encontrar divisa com o Lote ‘15’ da Quadra ‘28’, deflete à esquerda e segue confrontando com o Lote ‘15’ da 
Quadra ‘28’, com azimute 180º34’05”, com uma distância de 16,16 metros; reflete à direita e segue confrontando com os Lotes 
‘15’, ‘14’, ‘13’, ‘12’, ‘11’, ‘10’, ‘09’, ‘08’, ‘07’, 06’, ‘05’, ‘04’, ‘03’, ‘02’ e ‘01’ da Quadra ‘28’; com o seguinte azimute 280º55’14”, com 
uma distância de 188,40 metros; até encontrar a divisa com o ‘Residencial César Soriani’; deflete novamente à esquerda e segue 
confrontando com o ‘Residencial César Soriani’; com azimute 179º54’05”, com uma distância de 81,32 metros; segue confron-
tando com o ‘Residencial César Soriani’; ainda com o azimute 179º51’05”, com uma distância de 86,55 metros, até encontrar a 
margem esquerda do Ribeirão Água da Taboca; deflete à esquerda e segue confrontando pela margem do referido ribeirão de 
Montante a Jusante; com vários azimutes e uma distância de 223,80 metros; até encontrar a divisa a propriedade do Sr Roberto 
Rabelo Soriani e Angela Renata de Souza Loredo; ponto de partida da presente descrição, fechando assim um Polígono com 
Área Superficial de 37.773,08 metros quadrados”, com área não edificante de 10.373,46 metros quadrados, destinada à área de 
Reserva Florestal Legal e 5.468,71 metros quadrados de Área de Preservação Permanente, com a finalidade de implantação de 
unidades habitacionais, ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
 Se houver outros interessados na venda de imóveis similares na cidade e em valor compatível, poderão apre-
sentar proposta até a data de 28.03.2019, na Divisão de Assessoria e Protocolo.
 Paço Municipal “Santo Soriani”, 15 de março de 2019.

IVAN CARLOS PINTO - Secretário Geral
ALEOCÍDIO BALZANELO - Prefeito Municipal


