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DECRETO Nº 286/2019
 SÚMULA: Determina abertura de estudo de viabilidade para implantação de Programa de Demissão Voluntária e dá outras providências.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e que lhe são conferidas por Lei,
 Considerando o índice de gastos com pessoal definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
 Considerando o dever do gestor em manter políticas de administração que vise à adequação e manutenção do índice dentro dos percentuais permitidos.
 Considerando pedidos informais de alguns servidores municipais em aderir ao PDV.
 Considerando a necessidade de averiguação do montante a ser disponibilizado no caso de abertura de novo programa de demissão voluntária no quadro de servidores efetivos do município de 
Alvorada do Sul.
 DECRETA:
 Art. 1º - Através do presente, determino a realização de estudo, por procedimento administrativo, com fins de apurar a existência de servidores interessados em aderir a PROGRAMA DE DEMISSÃO 
VOLUNTÁRIA – PDV, bem como o custo total deste programa aos cofres municipais, percentual do índice que irá corresponder, e de todas as demais informações atinentes ao tema.
 Art. 2º - Nomeio os seguintes servidores municipais para compor a comissão de estudo: ANDRÉ LUIS DEBIÁSIO (Técnico Administrativo e atual Secretario Municipal de Administração), ANES-
TALDO ALBUQUERQUE FERNANDES (Técnico Tributário) e ROBERES RIVELINO DA SILVA (Oficial Administrativo e atual Chefe da Divisão de Recursos Humanos), sendo o primeiro como presidente, e a 
comissão será assessorada pela Procuradoria Jurídica.
 Art. 3º - O estudo deverá ser concluído, com base nos interessados que protocolarem formalmente e de forma eletrônica, pedido de adesão até a data limite de 06/12/2019.
 Art. 4º - Visando obter celeridade no procedimento instruído por este decreto, que seja dada ciência a todos os servidores municipais (administração direta e indireta) acerca do presente teor e que 
os INTERESSADOS EM ADERIR AO EVENTUAL “PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – PDV”, se manifeste formalmente através de requerimento eletrônico diretamente no Paço Municipal até a data 
limite de 06/12/2019.
 Art. 5º - Os interessados terão até a data acima mencionada (06/12/2019) para formalizar o requerimento de adesão.
 Art. 6º - O Cronograma para a concessão será o seguinte:
 Data Evento
 06/12/2019 Data limite para requerer adesão ao PDV
 11/12/2019 Data que o servidor requerente terá ciência do cálculo do seu PDV e da Rescisão
 20/12/2019 Data limite para assinatura final dos documentos de adesão
 31/12/2019 Último dia de serviço do servidor que aderir ao PDV
 Art. 7º - Revogado as disposições contrárias, o presente ato entra em vigor na data de sua publicação.
 EDIFICIO DO PAÇO MUNICIPAL “SEBASTIÃO GONÇALVES DE MELLO” DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, aos 13 dias do mês de novembro ano de dois mil e dezenove.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 238/2019
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Licença Especial, ao (a) Sr. (a). FERNANDA PEREIRA 
FODRA, ocupante da Função do Cargo de ODONTÓLOGO, pertencente ao quadro de Pessoal Per-
manente, admitido (a) em 18 de fevereiro de 2008, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no 
(a) Divisão de Odontologia, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, 
por ter completado quinqüênio, ou seja, 05 (cinco) anos ininterruptos de efetivo exercício, referente 
ao período de 18 de fevereiro de 2013 à 17 de fevereiro de 2018 (trinta dias), de conformidade com o 
Estatuto dos servidores Municipais de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, à partir do dia 07 de janeiro 
de 2020 à 05 de fevereiro de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 06 de fevereiro de 2020.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos doze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 240/2019
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Licença Especial, ao (a) Sr. (a). ANA MARIA FERNAN-
DES DA SILVA, ocupante da Função do Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, pertencente 
ao quadro de Pessoal Permanente, admitido (a) em 03 de janeiro de 2006, regido (a) pelo Regime 
“Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade 
desta Prefeitura Municipal, por ter completado quinqüênio, ou seja, 05 (cinco) anos ininterruptos de 
efetivo exercício, referente ao período de 03 de janeiro de 2006 à 02 de janeiro de 2011 (trinta dias), de 
conformidade com o Estatuto dos servidores Municipais de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, à partir 
do dia 02 de dezembro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 
01 de janeiro de 2020.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Secretário Municipal de Saúde


