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Decreto  nº 4752/2019 de 08/08/2019

 Ementa:  Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 698/2018 de 
28/11/2018.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 11.186,00 (onze mil cento e oitenta e seis 
reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 
16.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE
16.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
16.002.26.782.0015.2.332. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
660 - 4.4.90.52.00.00 01000  EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
   PERMANENTE                                   11.186,00
   Total Suplementação:                                 11.186,00
  
 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações 

 Representantes da Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte e da APP-Sindicato se reuni-
ram nesta quinta-feira (8) para discutir questões re-
ferentes à contratação de profissionais para atuação 
na rede estadual de ensino por meio de Processo 
Seletivo Simplificado (PSS).
 No encontro, ficou definido que os critérios 
atuais dessa modalidade de contratação, com foco 
em prova de títulos e tempo de experiência, serão 
mantidos, em atendimento ao requisitado pela APP 
anteriormente. A secretaria estadual também se 
comprometeu a solicitar a prorrogação, até julho de 
2020, dos atuais contratos dos professores.
 Foi decidido, ainda, que será montado um 
grupo de trabalho permanente, integrado por repre-
sentantes da Secretaria de Educação e APP-Sin-
dicato. O objetivo é discutir em encontros mensais 
o novo modelo de contratação via PSS, que será 
adotado a partir de 2020, além do próximo concurso 
público para professores e funcionários da rede es-
tadual de educação.
 Recorre-se à contratação via PSS para aten-
der à necessidade temporária de 
excepcional interesse público 
para preencher vagas existentes 
em todo o território estadual.
 A Secretaria de Educa-
ção foi representada pelo chefe 
de gabinete e pelo diretor-geral 
da pasta, Josimar Bochine e Eli-
sandro Frigo, respectivamente, 
e pela assessora Cinthia Assis. 
Representando a APP, partici-
param o presidente do sindica-
to, Hermes Silva Leão, além de 
Vanda do Pilar Santana, Nádia 
Brixner, Élio da Silva, Taís Men-
des e Cid Cordeiro.
 LICENÇAS ESPECIAIS 
– O Governo do Paraná autori-

Educação e sindicato vão montar 
grupo de trabalho para discutir PSS

Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso 
III da Lei Federal nº  4.320/64.
Redução
 
19.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE CULTURA
19.003.00.000.0000.0.000. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
19.003.13.392.0006.2.336. EVENTOS CULTURAIS, GASTRONÔMICOS, 
   CIVIS E TRADICIONAIS PARA INTEGRAÇÃO 
   REGIONAL
704 - 3.3.90.30.00.00 01504  MATERIAL DE CONSUMO                11.186,00
   Total Redução:                                 11.186,00

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da  Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  08 de 
agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

Decreto  nº 4753/2019 de 08/08/2019
 
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 698/2018 de 
28/11/2018.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicio-
nal Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de 
R$ 330.214,82 (trezentos e trinta mil duzentos e catorze reais e oitenta e dois centavos), 
destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 
16.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE
16.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
16.002.26.782.0015.2.332. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
786 - 4.4.90.52.00.00 797  EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
   PERMANENTE                                 330.214,82
   Total Suplementação:                                330.214,82
  
 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na 
forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Excesso de 
Arrecadação;

 Receita: 2.4.2.8.10.91.00.00000000        Fonte: 797              330.214,82
 Total da Receita:  330.214,82

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  08 de 
agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

zou, também nesta quinta-feira (8), a concessão de 
3,5 mil licenças especiais para professores e funcio-
nários que tenham cumprido os requisitos para ob-
tenção do direito à aposentadoria.
 Serão 750 licenças para servidores do Qua-
dro dos Funcionários da Educação Básica (QFEB) e 
do Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE) e 2,7 
mil para servidores do Quadro Próprio do Magistério 
(QPM) e do Quadro Único de Pessoal do Poder Exe-
cutivo (QUP), com período de fruição que vai de 23 
de setembro a 21 de dezembro deste ano. A Instru-
ção Normativa que regulamenta os prazos para ins-
crição e critérios que devem ser preenchidos pelos 
servidores será publicada na sexta-feira (09).
 O Governo também deve anunciar, ainda 
este mês, a autorização para a implantação de pro-
moções e progressões de professores e funcionários 
da Educação Básica. Aos funcionários do vínculo 
QFEB, o pagamento será em setembro retroativo a 
agosto. Já para os professores a implantação ocor-
rerá em outubro.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.

Judô brasileiro inicia o Pan 
com dois ouros

 No primeiro dia 
de disputas do judô nos 
Jogos Pan-americanos 
de Lima o judô brasileiro 
trouxe duas medalhas 
douradas para casa. Ou-
tra modalidade na qual o 
Brasil ficou no lugar mais 
alto do pódio foi no atle-
tismo, nos 400 metros 
com barreira.
 Judô de ouro
 Uma modalida-
de na qual o Brasil tem 
tradição de conquistar 
medalhas em pan-ame-
ricanos é o judô. E não 
está sendo diferente em 
Lima. No primeiro dia de 
disputas da modalidade 
nesta edição do evento, 
a equipe brasileira con-
seguiu duas medalhas 
douradas.
 A primeira con-
quista do dia veio com 
Renan Torres na catego-
ria até 60 quilos. Estre-
ante em Pans, o jovem 
de 20 anos venceu na 
decisão o equatoriano 
Lenin Preciado, que con-
quistou o título em Toron-
to em 2015.
 Logo depois La-
rissa Pimenta conseguiu 
o seu ouro ao derrotar na 
decisão a mexicana Luz 
Olvera na categoria até 
52 quilos.
 Conquista no 
atletismo
 O Brasil conti-
nua colecionando ouros 
foi no atletismo. Hoje a 
estrela foi Alisson Bren-
dom, que venceu a pro-
va dos 400 metros com 
barreiras. Em uma prova 
emocionante o brasileiro 
conseguiu alcançar a li-
derança apenas no final, 

ao saltar o último obs-
táculo. Ele completou a 
corrida com o tempo de 
48s45.
 Medalhas no 
remo
 No primeiro dia 
de finais das provas de 
remo, o Brasil conquis-
tou duas medalhas de 
bronze. No double Ski-
ff, Uncas Tales e Lucas 
Verthein completaram 
os 2 mil metros da prova 
em 6min29s72. Eles fi-
caram atrás da dupla da 
Argentina, que alcançou 
o tempo de 6min25s16, 
e da de Cuba, com 
6min27s43.
 Já no quatro 
sem, Alef Fontoura, Fá-
bio José Moreira, Gabriel 
Moraes e Willian Giaret-
ton conseguiram o tempo 
de 6min10s67, atrás da 
Argentina (6min07s02) e 
de Cuba (6min09s53).
 Bronze na luta 
livre
 Outro terceiro lu-
gar obtido por atleta bra-
sileiro veio na categoria 
estilo livre da luta. Giulia 
Penalber conseguiu o 
bronze no feminino até 
57 quilos após derrotar 
Paula Ramirez, da Nica-
raguá.
 Tropeço no vôlei
 O ponto baixo do 
dia foi o tropeço da se-
leção feminina de vôlei 
diante da Argentina. O 
Brasil foi derrotado por 
3 sets a 0. Como venceu 
Porto Rico na primeira 
rodada, agora precisa 
derrotar os EUA na pró-
xima sexta para alcançar 
as semifinais.
 Mais medalhas 

na natação
 No final da noi-
te de ontem, 
início do dia de 
hoje (8), o Brasil 
garantiu mais 6 
medalhas na na-
tação. O desta-
que aconteceu na 
prova masculina 
dos 200m livre, 
onde Fernando 
Scheffer foi ouro, 
com o tempo de 
1min46s68, e 
Breno Correia foi 

prata, com o tempo de 
1min47s47.
 Outra prata veio 
no revezamento 4x100 
misto. Os EUA com-
pletaram a prova em 
3min24s84 e ficaram 
com o ouro. Já Larissa 
Oliveira, Etiene Medei-
ros, Marcelo Chierighini 
e Breno Correia con-
seguiram a marca de 
3min25s97 para levarem 
a prata.
 Além disso, con-
quistamos 3 bronzes: 
Vinícius Lanza (100m 
borboleta), Leonardo de 
Deus (200m costas) e 
Larissa Oliveira (200m 
livre).
 Hoje, o Brasil 
ainda conquistou o ouro 
com Marcelo Chierighini, 
nos 100m livre, Laris-
sa Oliveira ficou com o 
bronze nos 100m livre e  
Etiene Medeiros levou o 
bronze nos 100m costas.
 Basquete femini-
no nas semifinais
 O basquete fe-
minino conquistou uma 
vaga nas semifinais 
como primeira do grupo 
após vencer o Paraguai 
por 81 a 37. Na semifinal 
amanhã (9), a seleção 
brasileira enfrenta as co-
lombianas.
 C lass i f i cação 
olímpica
 Na vela, Fernan-
da Oliveira e Ana Bar-
bachan, da classe 470, 
garantiram sua classifi-
cação para Tóquio 2020 
como uma das 6 melho-
res duplas que ainda não 
tinham a vaga olímpica.

Fonte: EBC Brasil


