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Carros elétricos terão isenção
de IPVA até 2022

 Começou a tramitar na Assembleia Legislativa nesta 
semana o projeto de lei do Governo do Estado que zera o Im-
posto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) na 
compra de veículos elétricos. Hoje, a alíquota cobrada é de 
3,5%. A isenção irá vigorar até 31 de dezembro de 2022.
 “A ideia é diminuir cada vez mais o preço dos veículos 
elétricos e torná-los mais acessíveis à população”, afirma o go-
vernador Carlos Massa Ratinho Junior. “A busca de soluções 

sustentáveis é uma realidade com o 
uso de carros que poluem menos”, 
acrescenta.
 O projeto enviado à Assembleia Le-
gislativa altera e acrescenta dispositi-
vos na Lei 14.260, de 2003, que es-
tabelece normas sobre o tratamento 
tributário do IPVA. No novo texto, os 
carros elétricos passam a integrar 
uma lista de isentos que inclui veícu-
los de propriedade da União, Estados, 
Distrito Federal e municípios, autar-
quias e fundações mantidas pelo po-
der público, instituições de educação 
e de assistência social, partido políti-
co, entidade sindical de trabalhador e 
de templos de qualquer culto.
 Outra alteração diz respeito aos veí-
culos que utilizam Gás Natural Veicu-
lar (GNV). Para garantir isonomia, o 
benefício de alíquota 1%, que já era 
oferecido ao GNV, também irá vigorar 

até o final de 2022.
 Na mensagem que acompanha o projeto de lei, o go-
vernador informa aos deputados que o objetivo das alterações 
é incentivar o uso de automóveis movidos à energia elétrica, 
“conferindo maior eficiência e menor consumo em comparação 
àqueles movidos à combustão”, e destaca a contribuição com 
o meio ambiente, já que os veículos elétricos não são poluen-
tes.
 PRONTO PARA CRESCER – Tendência global, o uso 
de veículos elétricos vem crescendo, ancorado por políticas de 
desenvolvimento sustentável. No Brasil, o Paraná é o Estado 
mais preparado para viabilizar esse mercado, com políticas de 
incentivo, a ampliação do programa Smart Energy (vinculado 
ao Tecpar), parcerias com o setor privado e o fortalecimento 
da eletrovia da Copel, a maior do país, que corta o Estado de 
Leste a Oeste via BR-277.
 A Copel garante que a energia não será um gargalo 
para o desenvolvimento. A empresa se prepara para atender 
um incremento de até 700% no consumo. Hoje, a eletrovia 
possui 730 quilômetros de extensão, ligando o Porto de Pa-
ranaguá às Cataratas do Iguaçu. As estações existentes são 
todas de recarga rápida, entre meia hora e uma hora, e a cada 
carga os veículos elétricos ganham autonomia para rodar de 
150 a 300 quilômetros.
 Da mesma forma, o Tecpar (Instituto de Tecnologia do 
Paraná) estabeleceu diversas parcerias e acordos de coopera-
ção, entre elas, com a Renault, que vai disponibilizar ao instituto 
a plataforma do Twizy, o veículo elétrico produzido pela monta-
dora. O Tecpar também atua na certificação da cadeia de eletro-
postos e no dimensionamento e otimização da distribuição.

Plano Safra terá R$ 225,59 bilhões em 
créditos para agricultores
 O governo 
anunciou nesta se-
mana a liberação de 
R$ 225,59 bilhões 
em créditos para fi-
nanciamento de pe-
quenos, médios e 
grandes agriculto-
res pelo Plano Safra 
2019/2020. Do total, 
R$ 31,22 bilhões são 
para o Programa Na-
cional da Agricultura 
Familiar (Pronaf). O 
crédito estará dispo-
nível a partir de 1° de 
julho.
 Do valor do 
total do plano, R$ 
222,74 bilhões vão 
para o crédito rural, 
R$ 1 bilhão para sub-
venção ao seguro ru-
ral e R$ 1,85 bilhão 
para apoio à comer-
cialização.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou os 
valores anunciados. “Investir na agropecuária é uma apos-
ta na interiorização do desenvolvimento, na geração de 
emprego e renda, na segurança alimentar, no superavit da 
nossa balança comercial, na nossa prosperidade como na-
ção”, disse.

Crédito rural
 Dos recursos destinados ao crédito rural, R$ 169,33 
bilhões vão para o custeio, comercialização e industrializa-
ção. Para investimento, são R$ R$ 53,41 bilhões.
 Na parte de custeio, comercialização e industria-
lização, os juros para o Pronaf, que reúne os pequenos 
agricultores, são de 3% a 4,6% ao ano. Para o Pronamp, 
que reúne os médios agricultores, os juros serão de 6% ao 
ano e para os demais produtores, de 8% ao ano.
 Nos programas de investimento os juros vão de 3% 
a 10,5% ao ano.

Seguro Rural
 O volume de recursos – R$ 1 bilhão – para o Pro-
grama de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) 
mais que dobrou nesta temporada. A estimativa do Minis-
tério da Agricultura é que a área segurada chegue a 15,6 
milhões de hectares em 2020.

Pronaf
 Pela primeira vez, recursos do Pronaf podem ser 
usados na construção e reforma de moradias de pequenos 
agricultores. Foram destinados R$ 500 milhões para essa 

finalidade, valor suficiente para construir 10 mil casas, de 
acordo com o Ministério da Agricultura.
 O Seguro da Agricultura Familiar (Seaf) e o Progra-
ma de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) terão 
disponíveis R$ 13,4 bilhões para segurar 120 diferentes 
culturas.

Apoio à comercialização
 Para 2020, está programado R$ 1,85 bilhão para 
apoio à comercialização nas modalidade de aquisição dire-
ta do produtor, contratos de opção de venda e subvenção 
de preços.

Anúncio conjunto
 Há 20 anos, os recursos para a agricultura comer-
cial e familiar eram anunciados separados. Com as mudan-
ças na estrutura dos ministérios feitas pelo presidente Jair 
Bolsonaro, a agricultura familiar passou a integrar o Minis-
tério da Agricultura e o anuncio foi feito conjuntamente.
 “Depois de duas décadas de separação, a família 
agrícola brasileira está novamente reunida. Assim como 
eu, o presidente Bolsonaro tem a convicção de que todos 
são empreendedores e podem conviver em harmonia”, dis-
se a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
 Ao encerrar a cerimônia, o presidente Jair Bolso-
naro agradeceu a todos que participaram da construção do 
Plano Safra e destacou a importância das medidas anun-
ciadas. “Ele é bom para cada um de nós, ele é bom para o 
Brasil”, disse.

Fonte: EBC

 Valor Total Homologado - R$2.948,20
 Florestopolis, 19 de junho de 2019. 

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 4.216, DE 18 DE JUNHO DE 2019
 Declara ponto facultativo o dia 21 de junho de 2019, conforme especifica.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções:
 Considerando que o dia 20 de junho de 2019, Corpus Christi, é considerado feriado mu-
nicipal, conforme art. 177 da Lei Complementar n. 009/2013;
 Considerando que o dia 21 de junho de 2019 não haverá expediente em diversas reparti-
ções públicas na região;
 RESOLVE: 
 Art. 1°. Declarar ponto facultativo o dia 21 de junho de 2019 no âmbito da Administração 
Pública Municipal, exceto para cumprimento no Hospital Municipal e Serviços de Coleta de Lixo.
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 18 de junho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº 4217/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO REQUERIMENTO PRO-
TOCOLADO SOB Nº 1369/2019, DE 19/06/2019
 R    E    S    O    L    V    E:
 Art. 1º Conceder 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade, de 24/06/2019 a 
21/10/2019, de conformidade com a Constituição Federal, a ROBERTA RAMINELI, matricula nº 
101263, portadora da cédula de identidade RG nº 6.314.465-7 SSP/PR, CPF nº 023.701.709/13, ocu-
pante do cargo de Agente Comunitário de Saúde.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 19 de junho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4218/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica concedido a WILMA RIBEIRO BIANCHINI, matricula nº 400996, portador da 
cédula de identidade RG nº 2.022.002-3 SSP/PR, CPF nº 515.382.709/78, servidora desta Prefeitura 
Municipal, ocupante do cargo efetivo de Professor C, referência salarial “12”, do Plano de Cargos, Car-
reira, Salários e Valorização do Magistério desta municipalidade, 6 (seis) meses de Licença Prêmio em 
Pecúnia Total, referente ao quinquênio de 08/04/2011 a 07/05/2016, de conformidade com os artigos 
124 e 127, da Lei N.º 183/94, de 23 de setembro de 1994 - “Estatuto dos Servidores Públicos Munici-
pais de Primeiro de Maio”.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 19 de junho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4219/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, À VISTA DO REQUERIMENTO PROTO-
COLADO SOB Nº. 1372/2019, DE 19/06/2019, E,
 Considerando que a Servidora WILMA RIBEIRO BIANCHINI, matricula nº 400996, teve a 
sua Aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme Benefício nº 
189.069.932-0 - “Aposentadoria por Tempo de Contribuição”, espécie 42,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica exonerada a partir de 19/06/2019, WILMA RIBEIRO BIANCHINI, matricula nº 
400996, portadora da cédula de identidade RG nº 2.022.002-3 SSP/PR, CPF nº 515.382.709/78, ser-
vidora submetida ao regime estatutário, ocupante do cargo efetivo de Professor C, referência salarial 
“12”, do Plano de Cargos, Carreira, Salários e Valorização do Magistério – PCCSVM desta municipali-
dade.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 19 de junho de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4220/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Designar KAMYLA ZANIBONI DE AGUIAR, matricula 500317, portadora da cédula 
de identidade RG nº 10.962.895-6 SSP/PR, CPF nº 072.417.959/38, ocupante do cargo em comissão 
de Secretário de Recursos Humanos e Administração, grupo ocupacional assessoramento superior, do 
Plano de Cargos e Salários desta municipalidade, para exercer cumulativamente, o cargo de Secretário 
de Planejamento e Gestão, a partir de 03/06/2019, até ulterior deliberação.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 19 de junho de 2019

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal


