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PORTARIA Nº. 008/2020.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA 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 ferias,  atinentes ao período de 2018/2019 ao (a) Servidor GUSTAVO CAVALARO, ocupante da Função do 
Cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 18 de abril de 2018, regido (a) pelo Regime “Es-
tatutário”, lotado (a) Divisão de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 02 de Janeiro de 
2020 à  31 de janeiro de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 01 de fevereiro de 2020, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de 
Alvorada do Sul, Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, aos dez dias do mês de janeiro de 2020.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº011/2020
 SÚMULA: Nomeia Membros do Conselho Tutelar Municipal, eleitos em 06 de outubro de 2019, no período de 10 de janeiro de 2020 à 10 de 
janeiro de 2024, de acordo com o disposto na Lei n° 999/97 e alterações.
 O Prefeito do Município de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei Orgânica Municipal, e 
tendo em vista a Lei nº 953/95 e Lei 1.608/09:
 DECRETA:
 ART. 1º - Ficam nomeados, na função de membros do Conselho Tutelar municipal, eleitos em 06 de outubro de 2019, para compor o Conselho 
Tutelar, no período entre 10 de janeiro de 2020 à 09 de janeiro de 2024, as pessoas a seguir nominadas:
 I. Antônio Aparecido dos Santos
 II. Daiane dos Santos Batista 
 III. Eurico Teixeira de Araújo
 IV. Ivonete do Nascimento Reganhan
 V. Valéria Nogueira Carvalho
 ART. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, nove de janeiro de 2020.

Marcos Antonio Voltarelli
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 012, de 09 DE JANEIRO DE 2020.
 SÚMULA: DISPÕE SOBRE ESTADO DE ALERTA NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL E OS PROCEDIMENTOS A SEREM TOMADOS 
PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, VOLTADAS AO CONTROLE DA DENGUE, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 45, inciso 
VII da Lei Orgânica do Município do Alvorada do Sul, 
 CONSIDERANDO que o Município de Alvorada do Sul e região enfrentam um alto nível de infestação e proliferação do mosquito Aedes Ae-
gypti, responsável pela transmissão do vírus da Dengue;
 CONSIDERANDO que, segundo análises epidemiológicas da Fundação Municipal de Saúde poderá ocorrer uma epidemia de dengue no 
Município de Alvorada do Sul no verão de 2.020;
 CONSIDERANDO que, a teor do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, a quem compete ga-
ranti-la mediante a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
 CONSIDERANDO que deve o Poder Público Municipal priorizar a adoção de medidas preventivas no combate à proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti;
	 CONSIDERANDO	que	o	combate	efetivo	e	eficaz	à	proliferação	do	mosquito	Aedes	aegypti	depende	da	indispensável	mobilização	da	socie-
dade e participação da população; 
 CONSIDERANDO que o Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes Aegypti (LIRA) de janeiro de 2.020 está no índice acima 
de 2,9 pontos percentuais, enquanto o tolerável seria 01 ponto percentual;
 CONSIDERANDO que o Estado do Paraná se encontra em estado de alerta epidemiológico e algumas cidades vizinhas ao Município de 
Alvorada do Sul apresentam situação de surto epidêmico;
	 Considerando	que,	historicamente	em	anos	anteriores	nos	meses	de	dezembro,	janeiro,	fevereiro	março	e	abril	houve	confirmação	de	diversos	
casos de doenças, presença de epidemia e pessoas com complicações, elevando o número de atendimentos de casos relacionados com a dengue nas 
unidades de saúde local;
	 CONSIDERANDO	que	uma	epidemia	no	cenário	atual	causaria	um	colapso	de	saúde	pública,	desencadeando	um	fluxo	inoperante	de	atendi-
mentos,	em	razão	do	número	de	profissionais	à	frente	das	unidades	de	saúde;
	 CONSIDERANDO	que	apenas	a	atuação	dos	agentes	de	endemias	efetivos	não	será	suficiente	para	estancar	o	avanço	epidemiológico;
	 CONSIDERANDO	que	a	deficiência	no	atendimento	de	saúde	pode	resultar	no	agravamento	da	situação	de	saúde	dos	pacientes,	podendo	
levar a óbito;
 CONSIDERANDO que a declaração de estado de alerta tem por objetivo otimizar ações preventivas para garantir o bem-estar da população, 
garantindo o desenvolvimento de ações de controle e redução dos riscos das doenças virais;
 CONSIDERANDO que ainda estamos em época de chuvas que acabam causando o acúmulo de água em terrenos baldios e quintais; criando-
se ambiente propício para a proliferação do vetor;
 CONSIDERANDO que não é necessário aguardar o crescimento do número de casos para tomar providências de combate à doença, visto 
que	gera	risco	a	vida	humana	sendo	assim	uma	situação	emergencial	configurada;
 CONSIDERANDO o que dispõe do artigo 229 do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração direta e das Autarquias e Fundações 
Públicas	Municipais	de	Alvorada	do	Sul,	segundo	o	qual	poderão	ser	feitas	contratações	temporárias,	que	se	regerão	por	lei	específica;


