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ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DOS(AS) CONSELHEIROS(AS) TUTELARES 
GESTÃO 2020-2024

 Aos 10 (dez) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões do Centro Cultural “Manoel Palma Cano”, no município de Alvorada do 
Sul, Paraná, iniciou-se com a fala da Presidente do CMDCA, Senhora Érica Mara Barro, que declarou 
encerrado o mandato dos Conselheiros Tutelares e Suplentes da gestão 2016-2020 e foi realizada reu-
nião para a Cerimônia de Posse dos(as) Conselheiros(as) Tutelares eleitos(as) no Processo de Esco-
lha Unificado dos Membros do Conselho Tutelar, com eleição ocorrida em seis de outubro de dois mil e 
dezenove, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/1990), a Resolução n. 
170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), Lei Municipal 
n. 999/97 e suas alterações, bem como Edital de nº001/2019 e nº018/2019, publicado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município (CMDCA) de Alvorada do Sul-PR, em 
que regulamentou o processo de Escolha Unificado dos Membros do Conselho Tutelar neste Município.
 Em atendimento ao que determina o artigo 139, § 2º, do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), deu-se início à solenidade de posse dos(as) novos(as) conselheiros(as) tutelares mu-
nicipais e seus suplentes. Foram convidados(as) para compor a mesa a Senhora Érica Mara Barro – 
Presidente do CMDCA, o Senhor Marcos Antônio Voltarelli – Prefeito Municipal e o Senhor Marcos Luiz 
Moura – Presidente da Câmara Municipal de Vereadores que fizeram o uso da palavra e todos deram 
as boas vindas aos novos Conselheiros, salientaram a importância de seu trabalho para a proteção das 
crianças e adolescentes, agradeceram o trabalho dos Conselheiros Tutelares do mandato anterior e 
se colocaram a disposição para auxiliar no que for necessário na realização satisfatória do trabalho. A 
posse dos conselheiros tutelares titulares e suplentes foi realizada pela Presidente do CMDCA, estan-
do o Conselho Tutelar de Alvorada do Sul assim constituído, por ordem alfabética, Titulares: ANTONIO 

ERRATA
 O Portaria Nº 009/2020, de 09 de janeiro de 2020, publicado no Diário Eletrônico Oficial 
da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, Edição 1482 de 10/01/2020 na página 103 que concede 
Licença Especial o (a) Servidor (a) S.r. (a). IARA JANE PAZ portador da RG nº 6.540.445-1-SSPPR, 
ouve erro de digitação;
 ONDE SE LÊ:
 CONCEDE 45 DIAS DE LICENÇA ESPECIAL
 LEIA-SE:
 CONCEDE 90 DIAS DE LICENÇA ESPECIAL
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos 13 de janeiro de 2020.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

 CONSIDERANDO que o Município de Alvorada do Sul é considerado polo turístico, rece-
bendo visitantes e turistas de vários municípios e até de outros Estados, inclusive do Oeste Paulista, 
região mais crítica do Brasil no momento, e com a proximidade das festividades de Carnaval (feriado 
prolongado), chega a receber cerca de 20 mil pessoas, o que poderá acelerar o avanço epidemiológico.
 DECRETA:
  Art. 1º. Fica decretado ESTADO DE ALERTA na Saúde Pública do Município de Alvorada 
do Sul, para combate e controle do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, pelo período de 
90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado.
 Art. 2º. O ESTADO DE ALERTA declarado nos termos do caput autoriza a execução de 
ações necessárias, medidas administrativas, assistenciais e de vigilância epidemiológicas no combate 
das doenças e proliferação do mosquito transmissor,  objetivando, sobretudo, a manutenção da assis-
tência adequada à saúde na rede de urgência e emergência.
 Art. 3º. Sempre que se verificar situação de iminente perigo à saúde pública pela presen-
ça do mosquito transmissor da dengue, a autoridade máxima do Sistema Único de Saúde no Município 
deverá determinar e executar as medidas necessárias para o controle da doença ou agravo, bem como 
intensificar as ações preconizadas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue e pela Lei Municipal 
nº 1.961, de 08 de agosto de 2013, além de outros dispositivos legais aplicáveis à espécie. 
 Art. 4º. Fica autorizada, de forma excepcional, a contratação temporária de pessoal, aqui-
sição de bens e serviços estritamente necessários para atender aos objetivos deste Decreto, que deve-
rá ser realizada de acordo com o artigo 24, inciso IV e artigo 26, parágrafo único e demais dispositivos 
aplicáveis da Lei Federal nº 8.666, 21/06/1993.
 Parágrafo único. A dispensa de licitação levada a efeito com base na situação emergen-
cial somente será permitida enquanto perdurar a vigência deste decreto, com o objetivo de evitar o 
perecimento do interesse público, devendo a Administração Municipal, por intermédio da Fundação 
Municipal de Saúde e da Divisão de Licitações, adotar todas as medidas necessárias e cabíveis, para 
atendimento das necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes dos objetivos deste De-
creto.
 Art. 5º. A tramitação dos processos e procedimentos referentes a assuntos vinculados a 
este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da adminis-
tração pública direta e indireta, salvo por situações justificadas.
 Art. 6º. A Fundação Municipal de Saúde fica autorizada a requisitar da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta, Servidores, veículos e equipamentos que forem necessários, para 
incrementar as ações contra a dengue.
 Art. 7º - As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, correrão por 
conta das dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário.
 Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionas especiais ou suplementares no 
orçamento do município, de modo a atender as despesas provenientes aplicação do presente Decreto 
e, caso necessário, promover alterações na lei de diretrizes orçamentárias e plano plurianual vigentes.
 Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições 
em contrário.
 EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL “SEBASTIÃO GONÇALVES DE MELO” ALVORADA 
DO SUL, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI       VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Prefeito Municipal                            Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020 – PMAS

 O Município de Alvorada do Sul - PR torna público que fará realizar, às 09:00 horas do 
dia 10 de fevereiro do ano de 2020, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 
Prefeito Antônio de Souza Lemos  n° 32,  em Alvorada do Sul , Paraná,  da(s) seguinte(s) obra(s):

 A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e 
anexos, poderá ser adquirida no endereço acima indicado a partir do dia 08 de janeiro de 2020, no 
horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos 
à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (43) - 3157- 1006 – 1008, “e-mail” 
licitação@alvoradadosul.pr.gov.br.                 
 Alvorada do Sul, 06 de janeiro de 2020.

ROBERES R. DA SILVA
Decreto 001/2020
Presidente CPL

APARECIDO DOS SANTOS, DAIANE DOS SANTOS BATISTA, EURICO TEIXEIRA DE ARAUJO, IVO-
NETE DO NASCIMENTO REGANHAN e VALERIA NOGUEIRA DE CARVALHO. Suplentes:  ELIANA 
PIRES, FERNANDO CESAR BRUM DE SOUZA, MARELICE DA SILVA SPIRANDIO, VERA APARE-
CIDA BUFALO e VANESSA WEGGMAN DA SILVA. Após a assinatura do termo de posse desfez-se 
a mesa das autoridades agradecendo a presença dos mesmos, em seguida com a palavra o Senhor 
Alessandro Búfalo mencionou a importância do cargo de Presidente do Conselho Tutelar e suas atri-
buições como convocação do colegiado para reuniões semanais ou quando se fizerem necessárias, 
recebimento de correspondências, representação do Órgão em eventos, organização das escalas e 
sua publicidade, controle do diário de bordo entre outras funções,  após sua explanação foi  realizada 
a eleição para a Presidência do Conselho Tutelar que terá a vigência de um ano, conforme decisão 
do colegiado. A votação foi realizada por Aclamação, pois, houve apenas uma candidata que manifes-
tou interesse, e por unanimidade foi eleita a Senhora Valéria Nogueira Carvalho como Presidente do 
Conselho Tutelar com mandato vigente até 10 de janeiro de 2021. Com a escolha da Presidente, foi 
realizada a entrega da chave do veículo e o aparelho celular para uso em serviço, chave do prédio do 
Conselho Tutelar, bem como material gráfico e a apostila informativa sobre a alimentação do sistema 
SIPIA. Todos os conselheiros receberam neste ato, uniforme, crachá, carimbo, para melhor identifi-
cação no exercício de suas funções nos atendimentos e oficialização de documentos, entre outros. 
Pelos Conselheiros Tutelares eleitos, titulares e suplentes, firma-se o compromisso de defender, fazer 
cumprir, no âmbito de suas competências, os direitos da criança e do adolescente estabelecidos na le-
gislação vigente, bem como zelar pelos bens patrimoniais, cumprir os deveres a eles incumbidos, bem 
como ter ética, sigilo e profissionalismo nos atendimentos realizados. Para finalizar o ato de solenidade 
o Senhor Alessandro fez uso da palavra novamente explicando sobre a escala de sobreaviso e escala 
de trabalho em horário comercial, colocando aos conselheiros que o mesmo foi orientado pelo atual 
Promotor Substituto da Comarca de Bela Vista do Paraíso, sobre os horários de trabalho dos Conse-
lheiros Tutelares, sendo dois membros escalonados para o horário de almoço com horário diferenciado, 
com horário definidos entre o colegiado, desta forma não haverá interrupção nos atendimentos sem o 
fechamento do prédio do Conselho e sobre a escala de sobreaviso onde todos serão escalonados em 
duplas e farão rodízio nos dias de atendimento de forma justa e igualitária para todos os membros do 
referido Conselho, na oportunidade, foi citado sobre a obrigatoriedade da utilização do controle biomé-
trico, e que todos os conselheiros farão seu cadastro para o registro do ponto. Agradecendo a presença 
de todos a solenidade foi encerrada às dez horas e trinta minutos, sendo que essa ata foi redigida por 
mim, Letícia Brússolo, servidor da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul – PR e membro do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e em anexo segue lista com nome e assinatura de 
todos os presentes.

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS
 Eu, Antônio Aparecido dos Santos, portador(a) do RG nº10.680.146.0 – SSP e CPF 
nº731.001.102-34, DECLARO, para fins de posse  no cargo de Conselheiro Tutelar, na   Prefeitura 
Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná,  QUE NÃO EXERÇO,   qualquer cargo, emprego, 
ou função pública junto à administração publica direta, autarquias, fundações, empresas públicas, so-
ciedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente  pelo 
poder público, que seja inacumulável com a careira em que  tomarei posse, em consonância  com os 
incisos  XVI e XVII  do Art. 37, da constituição Federal.
 DECLARO, outrossim, QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria decorrente do 
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com   a carreira em que 
tomarei posse.
 DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer altera-
ção que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 
relativamente à acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar 
que trata na Lei Municipal.
 DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
 DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida.
 ALVORADA DO SUL, PR, 10 de janeiro de 2020.       

Antônio Aparecido dos Santos

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS
 Eu, Daiane dos Santos Batista, portador(a) do RG nº13.092.324-0 – SSP e CPF 
nº096.290.629-84, DECLARO, para fins de posse  no cargo de Conselheiro Tutelar, na   Prefeitura 
Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná,  QUE NÃO EXERÇO,   qualquer cargo, emprego, 
ou função pública junto à administração publica direta, autarquias, fundações, empresas públicas, so-
ciedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente  pelo 
poder público, que seja inacumulável com a careira em que  tomarei posse, em consonância  com os 
incisos  XVI e XVII  do Art. 37, da constituição Federal.
 DECLARO, outrossim, QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria decorrente do 
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com   a carreira em que 
tomarei posse.
 DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer altera-
ção que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 
relativamente à acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar 
que trata na Lei Municipal.
 DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
 DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida.
 ALVORADA DO SUL, PR, 10 de janeiro de 2020.

Daiane dos Santos Batista

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS
 Eu, Eurico Teixeira de Araújo, portador(a) do RG nº6.095.457-7 – SSP e CPF 
nº843.166.329-49, DECLARO, para fins de posse  no cargo de Conselheiro Tutelar, na   Prefeitura 
Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná,  QUE NÃO EXERÇO,   qualquer cargo, emprego, 
ou função pública junto à administração publica direta, autarquias, fundações, empresas públicas, so-
ciedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente  pelo 
poder público, que seja inacumulável com a careira em que  tomarei posse, em consonância  com os 
incisos  XVI e XVII  do Art. 37, da constituição Federal.
 DECLARO, outrossim, QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria decorrente do 
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com   a carreira em que 
tomarei posse.
 DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer altera-
ção que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 
relativamente à acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar 
que trata na Lei Municipal.
 DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 
299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.
 DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida.
 ALVORADA DO SUL, PR, 10 de janeiro de 2020.

Eurico Teixeira de Araújo

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS
 Eu, Ivonete do Nascimento Reganhan, portador(a) do RG nº5.807.421-7 – SSP e CPF 
nº967.240.059-49, DECLARO, para fins de posse  no cargo de Conselheiro Tutelar, na   Prefeitura 
Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná,  QUE NÃO EXERÇO,   qualquer cargo, emprego, 
ou função pública junto à administração publica direta, autarquias, fundações, empresas públicas, so-
ciedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente  pelo 
poder público, que seja inacumulável com a careira em que  tomarei posse, em consonância  com os 
incisos  XVI e XVII  do Art. 37, da constituição Federal.
 DECLARO, outrossim, QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria decorrente do 
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com   a carreira em que 
tomarei posse.
 DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer altera-
ção que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 
relativamente à acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar 
que trata na Lei Municipal.
 DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 
299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.
 DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida.
 ALVORADA DO SUL, PR, 10 de janeiro de 2020.

Ivonete do Nascimento Reganhan

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS
 Eu, Valéria Nogueira Carvalho, portador(a) do RG nº7.286.983-4 – SSP e CPF 
nº050.838.449-40, DECLARO, para fins de posse  no cargo de Conselheiro Tutelar, na   Prefeitura 
Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná,  QUE NÃO EXERÇO,   qualquer cargo, emprego, 
ou função pública junto à administração publica direta, autarquias, fundações, empresas públicas, so-
ciedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente  pelo 
poder público, que seja inacumulável com a careira em que  tomarei posse, em consonância  com os 
incisos  XVI e XVII  do Art. 37, da constituição Federal.
 DECLARO, outrossim, QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria decorrente do 
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com   a carreira em que 
tomarei posse.
 DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer altera-
ção que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes 
relativamente à acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar 
que trata na Lei Municipal.
 DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 
299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.
 DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida.
 ALVORADA DO SUL, PR, 10 de janeiro de 2020.

Valéria Nogueira Carvalho

TERMO DE POSSE
 Aos  dez de janeiro de 2020, compareceu a sede da Prefeitura Municipal de Alvorada do 
Sul, Estado do Paraná, perante a Divisão de Recursos Humanos, o(a) Sr(a). Eurico Teixeira de Araújo, 
RG nº 6.095.457-7, nomeado(a) pelo Decreto nº011/2020, de 09 de janeiro de 2020, e Publicado Diário 
Oficial do Município, para tomar Posse no Cargo de CONSELHEIRO TUTELAR.
Após haver prestado o compromisso de desempenhar com lealdade os deveres do cargo que ora assu-
me, bem como cumprir fielmente as Constituições, as Leis e os Regulamentos, não medidos esforços 
a bem do Estado e do Regime, foi-lhe dado Posse.
 E, para constar, eu, Érica Mara Barro, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.
 Alvorada do Sul, Pr, 10 de janeiro de 2020.

Érica Mara Barro
Presidente do CMDCA

Eurico Teixeira de Araújo
Conselheiro Tutelar.

TERMO DE POSSE
 Aos dez de janeiro de 2020, compareceu a sede da Prefeitura 
Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, perante a Divisão de Re-
cursos Humanos, o(a) Sr(a). VALÉRIA NOGUEIRA CARVALHO, RG nº 7.286.983-4, nomeado(a) pelo 
Decreto nº011/2020, de 09 de janeiro de 2020, e Publicado Diário Oficial do Município, para tomar 
Posse no Cargo de CONSELHEIRO TUTELAR.
 Após haver prestado o compromisso de desempenhar com lealdade os deveres do cargo 
que ora assume, bem como cumprir fielmente as Constituições, as Leis e os Regulamentos, não medi-
dos esforços a bem do Estado e do Regime, foi-lhe dado Posse.
 E, para constar, eu, Érica Mara Barro, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.
 Alvorada do Sul, Pr, 10 de janeiro de 2020.

Érica Mara Barro
Presidente do CMDCA

Valéria Nogueira Carvalho
Conselheiro Tutelar.

TERMO DE POSSE
 Aos dez de janeiro de 2020, compareceu a sede da Prefeitura Municipal de Alvorada do 
Sul, Estado do Paraná, perante a Divisão de Recursos Humanos, o(a) Sr(a). DAIANE DOS SANTOS 
BATISTA, RG nº 13.092.324-0, nomeado(a) pelo Decreto nº011/2020, de 09 de janeiro de 2020, e 
Publicado Diário Oficial do Município, para tomar Posse no Cargo de CONSELHEIRO TUTELAR.
 Após haver prestado o compromisso de desempenhar com lealdade os deveres do cargo 
que ora assume, bem como cumprir fielmente as Constituições, as Leis e os Regulamentos, não medi-
dos esforços a bem do Estado e do Regime, foi-lhe dado Posse.
 E, para constar, eu, Érica Mara Barro, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.
 Alvorada do Sul, Pr, 10 de janeiro de 2020.

Érica Mara Barro
Presidente do CMDCA

Daiane dos Santos Batista
Conselheiro Tutelar.

TERMO DE POSSE
 Aos  dez de janeiro de 2020, compareceu a sede da Prefeitura Municipal de Alvorada do 
Sul, Estado do Paraná, perante a Divisão de Recursos Humanos, o(a) Sr(a). IVONETE DO NASCI-
MENTO REGANHAN, RG nº 5.807.421-7, nomeado(a) pelo Decreto nº011/2020, de 09 de janeiro de 
2020, e Publicado Diário Oficial do Município, para tomar Posse no Cargo de CONSELHEIRO TUTE-
LAR.
 Após haver prestado o compromisso de desempenhar com lealdade os deveres do cargo 
que ora assume, bem como cumprir fielmente as Constituições, as Leis e os Regulamentos, não medi-
dos esforços a bem do Estado e do Regime, foi-lhe dado Posse.
 E, para constar, eu, Érica Mara Barro, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.
 Alvorada do Sul, Pr, 10 de janeiro de 2020.

Érica Mara Barro
Presidente do CMDCA

Ivonete do Nascimento Reganhan
Conselheiro Tutelar.

TERMO DE POSSE
 Aos dez de janeiro de 2020, compareceu a sede da Prefeitura Municipal de Alvorada do 
Sul, Estado do Paraná, perante a Divisão de Recursos Humanos, o(a) Sr(a). ANTÔNIO APARECIDO 
DOS SANTOS, RG nº 10.680.176-0, nomeado(a) pelo Decreto nº011/2020, de 09 de janeiro de 2020, 
e Publicado Diário Oficial do Município, para tomar Posse no Cargo de CONSELHEIRO TUTELAR.
 Após haver prestado o compromisso de desempenhar com lealdade os deveres do cargo 
que ora assume, bem como cumprir fielmente as Constituições, as Leis e os Regulamentos, não medi-
dos esforços a bem do Estado e do Regime, foi-lhe dado Posse.
 E, para constar, eu, Érica Mara Barro, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.
 Alvorada do Sul, Pr, 10 de janeiro de 2020.

Érica Mara Barro
Presidente do CMDCA

Antônio Aparecido dos Santos
Conselheiro Tutelar.

TERMO DE POSSE
 Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, foi dada posse 
pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, a Senhora 
Érica Mara Barro, de acordo com a Lei Municipal nº999/1997 e suas alterações, aos Conselheiros 
Tutelares do Município de Alvorada do Sul, eleitos no dia 06 de outubro de 2019, para um mandato de 
04 (quatro) anos.
 "Nós, Conselheiros Tutelares de Alvorada do Sul, eleitos para a gestão de 2020 a 2024, 
comprometemo-nos a defender, cumprir e fazer cumprir, no âmbito de nossas competências, os direitos 
da criança e do adolescente estabelecidos na legislação vigente."
 O presente Termo de Posse será datado e assinado pelos Conselheiros Tutelares eleitos 
e pelos suplentes, definidos no mesmo processo de escolha.
 Alvorada do Sul, 10 de janeiro de 2020.

ÉRICA MARA BARRO
Presidente do CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

TERMO DE POSSE - CONSELHEIROS TUTELARES - GESTÃO 2020-2024
 IVONETE DO NASCIMENTO REGANHAN___________________________  
 DAIANE DOS SANTOS BATISTA ______________________________________
 ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS ______________________________________
 VALERIA NOGUEIRA DE CARVALHO ______________________________________
 EURICO TEIXEIRA DE ARAUJO ______________________________________

TERMO DE POSSE - SUPLENTES - GESTÃO 2020-2024
 FERNANDO CESAR BRUM DE SOUZA ______________________________________
 ELIANA PIRES  ______________________________________
 MARELICE DA SILVA SPIRANDIO ______________________________________
 VERA APARECIDA BUFALO ______________________________________
 VANESSA WEGGMAN DA SILVA ______________________________________

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
 Aditivo de Quantidade de  aproximadamente 49% 
 Processo nº 070/2018 
 Modalidade: Tomada de Preço n° 006/2018
 Contrato N.º 018/2019
 ID nº 1293
 Objeto: Contratação de empreiteira visando à execução de Serviços de Ampliação do 
Posto de saúde Orlando do Rio, conforme Emenda no Orçamento Geral da União nº 28420006/2017.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR
 Contratado: CONSTRUTORA DJ LTDA - ME
 Valor Contratual: fica acrescido ao valor do contrato original o valor de R$ 84.508,09 
(oitenta e quatro mil quinhentos e oito reais e nove centavos).
 Bela Vista do Paraíso, 10 de janeiro de 2020

Edson Vieira Brene 
Prefeito Municipal

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 OBJETO: Contratação em gestão compartilhada com o Estado do Paraná da Companhia 
de Saneamento do Paraná – SANEPAR (CNPJ 76.484.013/0001-45) para a prestação dos serviços 
de água e esgotos nos termos do Contrato de Programa que será firmado com base na Lei Municipal 
1302/2019, na Lei Estadual Complementar 94/2002 e na Lei Federal 11.445/2007 (regulamentada pelo 
Decreto Federal 7.217/2010), precedido de autorização contida em Convênio de Cooperação a ser 
firmado entre o Estado do Paraná e o Município de BELA VISTA DO PARAÍSO.
 PRAZO: O Contrato de Programa tem prazo de trinta (30) anos, prorrogável por igual 
período.
 FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: Conforme consta do Parecer Jurídico 
001/2020 que integra o Processo Administrativo 007/2020, a contratação direta da SANEPAR está am-
parada no art. 24, XXVI da Lei 8.666/93, já que representa a associação entre entes da Administração 
Pública para a prestação de serviço de interesse comum em área de região metropolitana. Dito isso, 
o Sr. Prefeito resolve contratar por dispensa de licitação a SANEPAR para a prestação dos serviços 
essenciais de água e esgoto com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos do que 
dispõem os princípios que regem a Administração Pública.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso, 13 de janeiro de 2020.

EDSON VIEIRA BRENE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 007/2020
 SÚMULA: REGULAMENTA O PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVI-
DOS A QUALQUER TÍTULO E DISPÕE SOBRE A DATA LIMITE PARA A REALIZAÇÃO DE REQUERI-
MENTOS ADMINISTRATIVOS DE REMISSÃO E ISENÇÃO DAS DÍVIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE 
BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ.
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Para-
ná, no uso suas atribuições legais:
 Considerando que é dever da Administração Municipal nortear seus atos em conformida-
de com o princípio da legalidade, contido no artigo 37 da Constituição Federal;
Considerando as disposições expostas no artigo 59, com redação da Lei Municipal n° 551/2005, c/c 
o artigo 99, §1°, ambos da Lei Municipal n° 375/1999, de 14 de maio de 1999 – Código Tributário 
Municipal;
 Considerando, ainda, a grande quantidade de inadimplência em relação aos créditos tri-
butários, ainda não prescritos e tão pouco ajuizados; 
 Considerando, ainda, a grande quantidade de requerimentos administrativos com solicita-


