
PORTARIA Nº. 127/2018
 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 Férias atinentes ao período de 2016-2017 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). ANA LUCIA VIEIRA LOPES VERTUAN, ocupante da Função do Cargo de OFICIAL 
ADMINISTRATIVO, 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 Recursos Humanos, pela Secretaria 
Municipal de Administração, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 17 de dezembro de 
2018 à 15 de janeiro de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 16 de janeiro de 2019, 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 PARA-
NÁ, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.

PAULO CEZAR DOS SANTOS - Divisão de Recursos Humanos
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 128/2018
 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 Férias atinentes ao período de 2016-2017 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). MANUEL FAUSTINO DA SILVA, ocupante da Função do Cargo de MESTRE DE 
OBRA, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 10 de outubro de 1991, regido (a) 
pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Serviços Urbanos, pela Secretaria Municipal de 

• Segunda-feira de muito calor no Paraná, a exemplo 
do que tem ocorrido nos últimos dias. Devido ao forte 
aquecimento, a partir da tarde há condição para chu-
vas em vários pontos do Estado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/18................................. R$ 68,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/18.................................R$ 28,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/12/18................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Bolsonaro atribui bons
resultados em pesquisa à

escolha do ministério
O presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, atribuiu os bons re-
sultados obtidos em recente 
pesquisa de opinião sobre 
expectativas de seu gover-
no, ao acerto na escolha 
dos titulares dos ministérios. 
Segundo Bolsonaro, foram 
decisões técnicas, e não 
políticas, o que agradou à 
população. Bolsonaro falou 
à imprensa na tarde do do-
mingo (16), em um quiosque 
na Barra da Tijuca, onde foi 
tomar uma água de coco e 
foi muito festejado por pes-
soas que estavam no local.
 “É um reflexo, com 
toda a certeza, do bom mi-
nistério escolhido. Sem o 
critério político. Então isso 
aí dá uma esperança no 
povo [de] que algo diferen-
te vai acontecer”, disse ele, 
em referência à pesquisa 
CNI/Ibobe divulgada na úl-
tima quinta-feira (13), em 
que 75% dos entrevistados 
dizem que o futuro governo 
está no caminho certo e 64% 
dos entrevistados acreditam 

que a administração dele 
será ótima ou boa.
 Bolsonaro reafirmou 
que o tema pena de morte 
não está em sua agenda e 
rebateu entrevista publicada 
pelo jornal O Globo deste 
domingo, com o deputado 
federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), na qual este de-
fende a medida, para casos 
como tráfico de drogas ou 
crimes hediondos, depen-
dendo de plebiscito popular. 
O parlamentar é filho do pre-
sidente eleito.
 “Não está em nosso 
plano, não está em nosso 
programa, não foi debatido 
durante a campanha. En-
quanto eu for presidente, da 
minha parte, não teremos 
esta agenda. A matéria [de 
O Globo] puxa documentos 
do Itamaraty do ano passa-
do. Porque ele [Eduardo] foi 
à Indonésia ver como é que 
diminuiu a violência lá. E foi 
implementado a pena de 
morte lá. Mas não é esta a 
nossa intenção, até porque 

sabemos que está em cláu-
sula pétrea [na Constituição] 
que no Brasil não haverá 
pena de morte", explicou o 
futuro presidente.
 Perguntado se iria 
convidar o presidente da 
Venezuela, Nicolas Maduro, 
para sua posse, Bolsonaro 
foi incisivo, dizendo que nem 
ele, nem o atual presidente 
de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
receberiam convite.
 “Ele não vai receber, 
nem o ditador que substi-
tuiu o Raúl Castro [Canel]. 
É uma ditadura, não pode-
mos admitir. O povo lá não 
tem liberdade. Os [médicos] 
cubanos foram embora por 
quê? Porque sabiam que 
eu ia descobrir que grande 
parte deles, ou parte deles, 
eram agentes e militares. E 
não podemos admitir traba-
lho escravo aqui no Brasil, 
com a máscara de trabalho 
humanitário voltado para po-
bres, no tocante a médicos, 
e não é verdade isso aí”, 
ressaltou Bolsonaro.

Receita paga hoje as
restituições do último lote

do IR 2018

 A Receita Federal 
paga nesta segunda-feira 
(17) as restituições referen-
tes ao sétimo e último lote 
do Imposto de Renda de 
Pessoas Físicas (IRPF) de 
2018. Este lote contempla 
também restituições residu-
ais dos exercícios de 2008 
a 2017. As consultas foram 
liberadas no último dia 10. 
Quem não estiver neste lote 
é porque está na malha fina.
 O crédito bancário 
é destinado a 151.248 con-
tribuintes e soma mais de 
R$ 319 milhões. Desse to-
tal, R$ 127.393.752,50 re-
ferem-se ao quantitativo de 
contribuintes que têm priori-
dade no recebimento: idosos 
acima de 80 anos, 19.081 
contribuintes entre 60 e 79 
anos, 3.157 contribuintes 
com alguma deficiência físi-
ca ou mental ou doença gra-
ve e 9.297 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o 
magistério. 
 A restituição ficará 
disponível no banco duran-
te um ano. Se o contribuin-
te não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá requerê-la por 
meio da Internet, mediante o 
Formulário Eletrônico - Pedi-
do de Pagamento de Resti-
tuição, ou diretamente no e-

CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da DIRPF. 
 Caso o valor não 
seja creditado, o contribuin-
te poderá ir pessoalmente 
qualquer agência do Ban-
co do Brasil ou ligar para a 
Central de Atendimento por 
meio do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corrente 
ou poupança, em seu nome, 
em qualquer banco. 

Malha fina 
 A Receita informa 
ainda que concluído o pro-
cessamento dos formulários 
de 2018, 628 mil declara-
ções ainda estavam retidas 
na malha fina até o último 
dia 10, devido a inconsistên-
cias nas informações presta-
das. 
 A quantidade de do-
cumentos retidos até aquela 
data correspondia a 2% do 
total de 31.435.539 declara-
ções do IRPF 2018 apresen-
tadas este ano. "Desse con-
junto de declarações retidas, 
70,35% registra imposto a 
restituir, 25,88% tem im-
posto a pagar e 3,77% não 
apresenta imposto a restituir 

ou a pagar". 
 Para saber se estão 
na malha fina, os contribuin-
tes podem acessar o Extrato 
de Processamento da DIR-
PF na página da Receita 
na internet. Para acessar o 
extrato da declaração, é ne-
cessário usar o código de 
acesso gerado na própria 
página do Fisco ou certifica-
do digital emitido por autori-
dade habilitada. 
 "Ao acessar o ex-
trato, é importante prestar 
atenção na seção ‘Pendên-
cias de malha’. É nessa se-
ção que o contribuinte pode 
identificar se a declaração 
está retida em malha fiscal, 
ou se há alguma outra pen-
dência que possa ser regu-
larizada por ele mesmo". 
 Segundo a Receita, 
se a declaração estiver na 
malha fiscal, nessa seção, 
"o contribuinte encontrará 
links para verificar com de-
talhes o motivo da retenção 
e consultar orientações de 
procedimentos. Constatan-
do erro na declaração apre-
sentada, o contribuinte pode 
regularizar sua situação 
apresentando declaração 
retificadora". 
 "Inexistindo erro na 
declaração apresentada e 
estando de posse de todos 
os documentos comproba-
tórios, o contribuinte pode 
optar por aguardar intima-
ção ou agendar pela inter-
net uma data e local para 
apresentar os documentos 
e antecipar a análise de sua 
declaração pela Receita Fe-
deral. O agendamento para 
declarações do exercício 
2018 começa a partir de ja-
neiro de 2019", informa ain-
da a Receita Federal.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1/2018 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Pregão Nº. 18/2017.

 
 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: MARIA IZABEL DA SILVA ZANFRILLI E CIA LTDA INSCRITO SOB CNPJ 
Nº. 05.045.764/0001-17
 PREGÃO:18/2017
 CONTRATO: 1/2018
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO do contrato 1/2018 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 sete 
dias de janeiro de 2019 para 7 de janeiro de 2020. 
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ANTERIOR-
MENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 
 
 DATA DE ASSINATURA: 17/12/2018 

PORTARIA Nº. 126/2018
 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 Férias atinentes ao período de 2016-2017 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). SÉRGIO APARECIDO MENDES DE OLIVEIRA, ocupante da Função do Cargo de 
VIGIA, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 21 de julho de 2016, regido (a) pelo 
Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Defesa Social, pela Secretaria Municipal de Adminis-
tração, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 14 de dezembro de 2018 à 12 de janeiro de 
2019, devendo retornar em sua atividade no dia 13 de janeiro de 2019, 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 PARA-
NÁ, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.

PAULO CEZAR DOS SANTOS 
 Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI -
Prefeito Municipal

DECRETO nº 325, de 17 de dezembro de 2018.
 EMENTA: Fica estabelecida a correção da COSIP- (Contribuição para custeio do serviço 
de Iluminação Pública)
 O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 58, inciso I, letra i da Lei Orgânica do Município de 
Alvorada do Sul, e de acordo com a Lei nº 1.181/2002;
 CONSIDERANDO o Parágrafo Segundo do artigo 6º da Lei nº 1.181/2002, e alterações 

Administração, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 17 de dezembro de 2018 à 15 de 
janeiro de 2019, devendo retornar em sua atividade no dia 16 de janeiro de 2019, 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 PARA-
NÁ, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito.

PAULO CEZAR DOS SANTOS - Divisão de Recursos Humanos
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI - Prefeito Municipal


