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CHAMADA PÚBLICA 001/2020
 O Município de Alvorada do Sul – Pr, torna público que fará realizar processo de habilita-
ção com vistas a CREDENCIAR Instituições Financeiras para prestação de serviços bancários de 
recolhimento de pagamento e cobranças diversas, referente aos lançamentos tributários e não tributários 
municipais, através de GAM (guia de arrecadação municipal), em padrão FEBRABAN, visando atender a 
Secretaria Municipal de Finanças. 
 O edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido através do site www.alvoradado-
sul.pr.gov.br, quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 ou 3157-1008 ou ainda pelo 
e-mail: licitação@alvoradadosul.pr.gov.br.  
 Alvorada do sul-PR, 20 de fevereiro de 2020. 

Roberes Rivelino da Silva
Decreto 01/2020.

RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CMAS
Resolução nº 001/2020

 Súmula: Aprova o Plano de Aplicação do Superávit do Incentivo ao Programa Família Para-
naense VI. 
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº953/95 de 26/09/95, e 1608/09 de 06/10/09, e;
 Considerando a deliberação da plenária realizada dia 20 de fevereiro de 2020, resolve:
 Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação do Superávit do Incentivo ao Programa Família Para-
naense VI.  
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Sala de Sessões, 20 de fevereiro de 2020.

Dalila Aparecida da Silva
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CMAS
Resolução nº 002/2020

 Súmula: Aprova o Plano de Aplicação do Superávit do Incentivo ao Programa Família Para-
naense V e a utilização dos juros para o desenvolvimento dos projetos e ações da Assistência Social. 
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº953/95 de 26/09/95, e 1608/09 de 06/10/09, e;
 Considerando a deliberação da plenária realizada dia 20 de fevereiro de 2020, resolve:
 Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação do Superávit do Incentivo ao Programa Família Para-
naense V e a utilização dos juros para o desenvolvimento dos projetos e ações da Assistência Social. 
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Sala de Sessões, 20 de fevereiro de 2020.

Dalila Aparecida da Silva
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CMAS
Resolução nº 003/2020

 Súmula: Aprova o Plano de Aplicação do Recurso do Programa Criança Feliz para o ano de 
2020. 
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº953/95 de 26/09/95, e 1608/09 de 06/10/09, e;
 Considerando a deliberação da plenária realizada dia 20 de fevereiro de 2020, resolve:
 Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação do Recurso do Recurso do Programa Criança Feliz 
para o ano de 2020.  
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Sala de Sessões, 20 de fevereiro de 2020.

Dalila Aparecida da Silva
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO DE APROVAÇÃO DO CMAS
Resolução nº 004/2020

 Súmula: Aprova o Plano de Aplicação do Recurso do PPAS I – Piso Paranaense de Assis-
tência Social para o ano de 2020. 
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº953/95 de 26/09/95, e 1608/09 de 06/10/09, e;
 Considerando a deliberação da plenária realizada dia 20 de fevereiro de 2020, resolve:
 Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação do Recurso PPAS I – Piso Paranaense de Assistência 
Social para o ano de 2020.  
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Sala de Sessões, 20 de fevereiro de 2020.

Dalila Aparecida da Silva
Presidente do CMAS

PORTARIA Nº. 040/2020
 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.
 RESOLVE:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Férias atinente ao período de 2017-2018 (trinta dias), ao 
(a) Servidor (a). CÉLIA CRISTINA APOLINARIO PEDRO, ocupante da Função do Cargo de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 de setembro de 
2016, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fundação Municipal 
de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 21 de fevereiro de 2020 à 21 de março de 
2020, devendo retornar em sua atividade no dia 22 de março 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 dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO 
Divisão de Recursos Humanos

VALTEIR APARECIDO BAZZONI 
Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº. 041/2020
 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.
 RESOLVE:
 CONCEDER, 20 (VINTE) dias de Férias atinente ao período de 2016-2017 (vinte dias), ao 
(a) Servidor (a). SERGIO MARTINS, ocupante da Função do Cargo de TESOUREIRO, pertencente ao 
quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 11 de agosto de 1997, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, 
lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Muni-
cipal, à partir do dia 02 de março de 2020 à 21 de março de 2020, devendo retornar em sua atividade no 
dia 22 de março 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 dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO 
Divisão de Recursos Humanos

VALTEIR APARECIDO BAZZONI 
Secretário Municipal de Saúde 

EXTRATO QUARTO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 49/2018
OBJETO DA LICITAÇÃO Tomada de preços Nº. 2/2018.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: RECONSTRUL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
78.917.242/0001-31
 TOMADA DE PREÇOS:2/2018
 CONTRATO: 49/2018
 DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
         2390          52.005.10.302.0022.2081             1 4.4.90.51.00.00         Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 49/2018 nas 
condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de primei-

Saúde informa alteração nos números 
relativos à dengue

 A Secretaria da Saúde do Paraná infor-
ma que ocorreu um problema na sistematização 
de dados no boletim epidemiológico semanal da 
dengue divulgado quarta-feira (26) e que alguns 
números foram alterados. De acordo com a publi-
cação atualizada nesta quinta-feira (27), o Paraná 
tem 34.905 casos confirmados da doença, 8.213 
casos a mais que a semana anterior.
 O boletim anterior registrava 9.161 novos 
casos confirmados da doença no Paraná, totali-
zando 35.853 casos confirmados da doença. Es-
ses números foram alterados. A publicação atu-
alizada nesta quinta-feira também informa que o 
Estado apresenta 95.927 notificações para a den-
gue, registradas em 329 municípios.
 Quanto à informação sobre a situação endêmica nos municípios, o bole-
tim atualizado nesta quinta-feira confirma que são 92 cidades em situação de epi-
demia e 46 em alerta. O boletim confirma, ainda, que 74 municípios apresentam 
casos de dengue com sinais de alarme e 26 apresentam casos de dengue grave.
 A Secretaria da Saúde do Paraná segue realizando ações de controle 
e prevenção da dengue em todo o Estado, por meio do Comitê Intersetorial de 
Controle da Dengue no Paraná, com apoio de todas as secretariais e órgãos esta-
duais, das 22 Regionais de Saúde, secretarias municipais de Saúde e entidades 
representativas da sociedade civil.
 A Secretaria reforça que a principal medida preventiva e de combate à 
dengue é a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da 
doença. 90% dos criadouros estão nos domicílios, em recipientes que acumulam 
água parada.

Fonte: Agência Estadual de Notícias do PR.

ro dia de março de 2019 para 25  de março de 2020.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não alte-
rado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 25/12/2019


