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DECRETO LEGISLATIVO Nº 13, DE 26 DE AGOSTO DE 2019. 
 EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal relativas ao 
exercício de 2014. 
 Considerando o disposto no Capítulo III “Da Tomada de contas do Prefeito e da Mesa” 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná; 
 Considerando que os membros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Durval Mattos do Amaral, por unanimidade, 
em: - emitir parecer prévio recomendando o julgamento pela REGULARIDADE das contas do Município 
de Primeiro de Maio, exercício de 2014da gestão de responsabilidade do Prefeito Sr. Daniel Renzi, 
CPF: 840.850.709-59.  Determinar, após o trânsito em julgado da decisão, as seguintes medidas: 
alíneas “a”, “b” e “c” do acórdão. Acórdão nº 70/16 – Primeira Câmara.  
	 Considerando	que	a	finalidade	do	Projeto	de	Decreto	Legislativo	nº	13/2019,	tem	por	fina-
lidade e por consequência, aprovação das contas do Executivo Municipal de Primeiro de Maio, relativas 
ao exercício de 2014; 
 Considerando o teor do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento; 
 Considerando a autoria do projeto de Decreto Legislativo de autoria da Comissão de 
Finanças e Orçamento. Eu, Vereador ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão 
plenária e eu promulgo o seguinte: 
 DECRETO LEGISLATIVO:  
 Artigo 1º - Ficam APROVADAS as contas do Executivo Municipal de Primeiro de Maio, 
Estado	do	Paraná,	relativas	ao	exercício	financeiro	de	2014,	prevalecendo	o	parecer	prévio	do	Tribunal	
de Contas do Estado do Paraná. 
 Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
	 Artigo	3º	-	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.	
 Câmara Municipal, em 26 de agosto de 2019. 

ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO 
PRESIDENTE

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 14, DE 26 DE AGOSTO DE 2019. 

 EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal relativas ao 
exercício de 2015. 
 Considerando o disposto no Capítulo III “Da Tomada de contas do Prefeito e da Mesa” 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná; 
Considerando que os membros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nos 
termos do voto do Relator, Conselheiro Nestor Baptista, por unanimidade, em: - emitir parecer prévio 
recomendando o julgamento pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo Município de Pri-
meiro de Maio, relativas ao exercício de 2015 de responsabilidade do Prefeito Sr. Daniel Renzi, CPF: 
840.850.709-59.  Determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o encerramento e arquivamento 
do feito junto à Diretoria de Protocolo (DP). Acórdão nº 229/16 – Segunda Câmara.  
	 Considerando	que	a	finalidade	do	Projeto	de	Decreto	Legislativo	nº	14/2019,	tem	por	conse-
quência, aprovação das contas do Executivo Municipal de Primeiro de Maio, relativas ao exercício de 2015; 
 Considerando o teor do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento; 
 Considerando a autoria do projeto de Decreto Legislativo de autoria da Comissão de 
Finanças e Orçamento. Eu, Vereador ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão 
plenária e eu promulgo o seguinte: 
 DECRETO LEGISLATIVO:  
 Artigo 1º - Ficam APROVADAS as contas do Executivo Municipal de Primeiro de Maio, 
Estado	do	Paraná,	relativas	ao	exercício	financeiro	de	2015,	prevalecendo	o	parecer	prévio	do	Tribunal	
de Contas do Estado do Paraná. 
 Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 
	 Artigo	3º	-	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.	
 Câmara Municipal, em 26 de agosto de 2019. 

ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO 
PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 26 DE AGOSTO DE 2019. 
 EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal relativas ao 
exercício de 2016. 
 Considerando o disposto no Capítulo III “Da Tomada de contas do Prefeito e da Mesa” 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná; 
 Considerando que os membros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná nos termos do voto do Relator, Conselheiro Artagão de Mattos Leão, por unanimidade, 
em:	-	emitir	na	forma	do	artigo	23	da	Lei	Complementar	nº	113/2005,	parecer	prévio	recomendando	o	
julgamento pela REGULARIDADE das contas apresentadas pelo Município de Primeiro de Maio, relati-
vas ao exercício de 2016 de responsabilidade do Prefeito Sr. Daniel Renzi, CPF: 840.850.709-59, com 
RESSALVA em decorrência da entrega dos dados do SIM-AM com atraso em três meses, [com afasta-
mento da multa sugerida].  Encaminhar à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções (CMEX) para 
providencias,	nos	termos	do	artigo	301,	[parágrafo	único]	do	Regimento	Interno,	tendo	em	vista	o	artigo	
28	da	Lei	Orgânica	e	os	artigos	175-L	e	248	[§	1º]	do	Regimento	Interno.	Acórdão	nº	384/18	–	Segunda	
Câmara.  
	 Considerando	que	a	finalidade	do	Projeto	de	Decreto	Legislativo	nº	15/2019,	tem	por	con-
sequência, aprovação das contas do Executivo Municipal de Primeiro de Maio, relativas ao exercício 

	 10.003.00.000.0000.0.000.		 FUNDO	MUNICIPAL	DE	SAÚDE
	 10.003.10.301.0011.2.312.		 ATENÇÃO	BÁSICA	–	PAB	FIXO
	 300	-	3.1.90.11.00.00	494			 VENCIMENTOS	E	VANTAGENS	FIXAS	-
    PESSOAL CIVIL                    20.000,00
    Total Redução:                                    146.000,00
	 Artigo	3º	-	Este	Decreto	entrará	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	revogadas	as	dispo-
sições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , Estado do Paraná, em 27 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

DISPENSA Nº 28/2019
 EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
 CONTRATADO: LONDRILAV LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR
 OBJETO: Serviços de higienização de rouparia hospitalar.
	 VALOR:	R$	23.700,00	(vinte	e	três	mil	e	setecentos	reais).
 VIGENCIA: 06 (seis) meses
 REFERÊNCIA: Dispensa de Licitação 28/2019
 FISCAL DO CONTRATO: Janayna Mayumi de Aguiar Hachyia
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 26 de julho de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

Decreto  nº 4767/2019 de 28/08/2019
 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$	1.327,80	(um	mil	trezentos	e	vinte	e	sete	reais	e	oitenta	centavos),	desti-
nado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
	 10.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA	DE	SAÚDE
	 10.003.00.000.0000.0.000.	FUNDO	MUNICIPAL	DE	SAÚDE
	 10.003.10.301.0011.2.311.	ATENÇÃO	BÁSICA	-	MANUTENÇÃO	DAS	UNIDADES	
	 	 	 BÁSICAS	DE	SAÚDE
	 	799	-	3.3.90.93.00.00	 518	INDENIZAÇÕES	E	RESTITUIÇÕES																				1.327,80
   Total Suplementação:                       1.327,80
  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:	1.3.2.1.00.11.01.03000000	 Fonte:	518	 																																											1.327,80
   Total da Receita:                                           1.327,80
	 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  28 de agosto de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2019
REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL RESUMIDO – RETIFICAÇÃO I
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da Pre-
feita	Bruna	de	Oliveira	Casanova,	torna	público	para	conhecimento	de	quantos	possam	interessar	que	
fica	RETIFICADO	o	Edital	de	Licitação,	na	modalidade	de	Pregão,	na	forma	PRESENCIAL,	sendo	do	
tipo	Menor	Preço	Por	Item,	tendo	por	finalidade	o	REGISTRO	DE	PREÇOS	para	eventual	locação	de	
banheiros químicos tipo convencional e PNE para utilização em eventos no Município, conforme des-
crito	no	Anexo	I.	O	valor	máximo	estimado	é	de	R$	28.333,30	(vinte	e	três	mil,	trezentos	e	trinta	e	tres	
reais	e	trinta	centavos),	alterando	o	contido	no	item	7.1.4.4..	Com	a	retificação,	o	credenciamento,	dos	
envelopes contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação serão recebidos por 
qualquer meio, a critério das licitantes, até o dia 17 de setembro de 2019 até as 09:00min, na sede da 
Prefeitura Municipal, à Rua Onze, nº 674. O edital poderá ser lido e obtido no Departamento de Licita-
ção e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 07h45min às 11h45min e 
das	13h00min	às	17h00min	ou	solicitado	pelo	site:	www.primeirodemaio.pr.gov.br
 Primeiro de Maio/PR, em 29 de agosto de 2019. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Governo propõe 
mudanças no processo 
de compras públicas

 O Governo do Para-
ná encaminhou à Assembleia 
Legislativa nesta quarta-feira 
(28) projeto de lei que acaba 
com o encerramento aleató-
rio no processo de licitação 
conhecido como pregão ele-
trônico. A entrega do projeto 
foi feita pessoalmente pelo 
chefe da Casa Civil, Guto Sil-
va, ao presidente da Casa, 
deputado Ademar Traiano.
 “Estamos passando 
por profundas reformas na 
área administrativa e moder-
nizando os instrumentos de 
gestão do Estado. E um dos 
mais importantes é a lei da 
licitação”,	afirmou	Guto	Silva.	
Esta é a segunda iniciativa do 
Executivo	que	visa	modificar	
o processo de compras do 
Estado.
 No início de agosto, 
o governo enviou à Assem-
bleia o projeto de emenda 
constitucional que revoga 
o inciso XXI do artigo 27 da 
Constituição do Paraná, de-
sobrigando o estabelecimen-
to de preço máximo nos edi-
tais de licitação. A PEC está 
em tramitação na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa.
 Segundo o chefe da 
Casa Civil, as mudanças pro-
postas vão estimular a con-
corrência e, com isso, reduzir 
os valores pagos.
 EMENDA CONSTI-
TUCIONAL	 –	 A	 PEC	 13/19	
é um bom exemplo da eco-
nomia esperada. De acordo 
com o chefe da Casa Civil, 
o Paraná era um dos poucos 
estados que indicava o valor 
máximo a ser pago pelo pro-
duto ou serviço nos editais de 
licitação.
 “Dizer até quanto po-
demos chegar não é a melhor 
estratégia para conseguir um 
bom preço. Com a aprovação 
da PEC, a lógica se inverte 
e o concorrente terá que se 
basear em preços praticados 
pelo mercado e, se quiser 
vencer, terá de fazer a sua 
melhor oferta”, disse.
 PREGÃO – Já o pro-
jeto de lei protocolado nesta 
quarta-feira foca na modali-
dade de pregão eletrônico, 
de longe a mais utilizada pela 
administração	pública.	O	go-
verno propõe acabar com o 
sistema randômico/aleatório 
utilizado hoje para determi-
nar o encerramento do pre-
gão eletrônico e que recebe 
críticas tanto de especialistas 
como de empresas licitantes.
 No modelo em uso, 

após um período mínimo 
pré-determinado, o encerra-
mento	 da	 disputa	 é	 definido	
aleatoriamente pelo sistema, 
o que pode acontecer entre 1 
segundo	 e	 30	 minutos,	 sem	
conhecimento prévio nem do 
pregoeiro e nem dos partici-
pantes. Ou seja, o leilão pode 
terminar antes que as em-
presas façam seus melhores 
lances.
 O projeto de lei de-
fine	que	os	 lances	só	se	en-
cerrarão quando nenhum 
licitante reduzir o seu preço. 
“Enquanto houver licitante 
querendo reduzir o preço, o 
tempo vai se prorrogando. Ou 
seja, prevaleceria a vontade 
dos licitantes e não o tempo 
aleatório e restrito de um sis-
tema”, diz a mensagem que 
acompanha o projeto.
 COMPRAS - A moda-
lidade de licitação predomi-
nante no Estado é o pregão 
eletrônico. De janeiro a 27 de 
agosto deste ano, foram reali-
zadas 286 licitações. Destas, 
255 foram pregões eletrôni-
cos, 11 pregões presenciais, 
oito	 concorrências	 públicas,	
seis convites e duas tomadas 
de preço.
 A Secretaria da Admi-
nistração	Pública	e	da	Previ-
dência concentra as informa-
ções para os interessados em 
participar das concorrências 
do Estado do Paraná para 
aquisição de bens móveis e 
imóveis, além de contratação 
de serviços comuns para os 
órgãos e entidades da admi-
nistração estadual. Além da 
Secretaria da Administração 
Pública,	alguns	órgãos	do	Es-
tado também fazem licitações 
como o DER, a Fundepar, a 
Appa e o Detran.
 As mudanças propos-
tas pelo Governo do Estado 
no sistema de licitação estão 
alinhados ao decreto federal 
regulamentador do pregão 
eletrônico, que está para ser 
assinado pelo presidente. En-
tre os itens do decreto federal 
está a eliminação do encerra-
mento aleatório da concorrên-
cia no pregão eletrônico e o 
sigilo em relação ao valor má-
ximo aceitável, à exceção dos 
casos de disputa por maior 
desconto.
 PRESENÇAS – 
Acompanharam a entrega do 
projeto de lei na Assembleia 
Legislativa os deputados es-
taduais Hussein Bakri, líder do 
governo, e Tiago Amaral, rela-
tor do Orçamento do Paraná.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/

de 2016; 
 Considerando o teor do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento; 
 Considerando a autoria do projeto de Decreto Legislativo de autoria da Comissão de 
Finanças e Orçamento. Eu, Vereador ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão 
plenária e eu promulgo o seguinte: 
 DECRETO LEGISLATIVO:  
 Artigo 1º - Ficam APROVADAS as contas do Executivo Municipal de Primeiro de Maio, 
Estado	do	Paraná,	relativas	ao	exercício	financeiro	de	2016,	prevalecendo	o	parecer	prévio	do	Tribunal	
de Contas do Estado do Paraná. 
 Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 
	 Artigo	3º	-	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.	
 Câmara Municipal, em 26 de agosto de 2019. 

ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO 
PRESIDENTE

DECRETO LEGISLATIVO Nº 16, DE 26 DE AGOSTO DE 2019. 
 EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal relativas ao 
exercício de 2017. 
 Considerando o disposto no Capítulo III “Da Tomada de contas do Prefeito e da Mesa” 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná; 
 Considerando que os membros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná nos termos do voto do Relator, Conselheiro José Durval Mattos do Amaral, por unanimidade 
em: - emitir parecer prévio recomendando o julgamento pela REGULARIDADE das contas apresen-
tadas pelo Município de Primeiro de Maio, relativas ao exercício de 2017 de responsabilidade do Pre-
feito	Sr.	Paulo	Teodoro	Fernandes	Júnior,	CPF:	031.179.299-59	-	gestor	no	período	de	01/01/2017	a	
31/08/2017;	e	da	Prefeita	Sra.	Bruna	de	Oliveira	Casanova,	CPF:	053.332.629-00	gestora	no	período	
de	01/09/2017	a	31/12/2017,	responsáveis	pela	prestação	de	contas	do	Município	de	Primeiro	de	Maio,	
relativas	 ao	 exercício	 financeiro	 de	 2017,	RESSALVANDO	os	 atrasos	 evidenciados	 no	 encaminha-
mento	mensal	dos	dados	eletrônicos	do	SIM-AM	relativos	aos	meses	de	junho	(1	dia),	julho	(3	dias)	e	
setembro (1 dias); Pela expedição de RECOMENDAÇÃO ao Município de Primeiro de Maio, na pessoa 
de	sua	atual	gestora,	para	que	aperfeiçoe	a	legislação	de	regência,	no	que	tange	à	fixação	de	prazo	
para exercício da função de controlador interno e para que promova a adoção de políticas de gestão 
de	recursos	humanos	que	permita	a	renovação	do	quadro	para	a	função	específica.	Acórdão	nº	96/19	
– Primeira Câmara.  
	 Considerando	que	a	finalidade	do	Projeto	de	Decreto	Legislativo	nº	16/2019,	tem	por	con-
sequência, aprovação das contas do Executivo Municipal de Primeiro de Maio, relativas ao exercício 
de 2017; 
 Considerando o teor do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento; 
 Considerando a autoria do projeto de Decreto Legislativo de autoria da Comissão de 
Finanças e Orçamento. Eu, Vereador ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão 
plenária e eu promulgo o seguinte: 
 DECRETO LEGISLATIVO:  
 Artigo 1º - Ficam APROVADAS as contas do Executivo Municipal de Primeiro de Maio, 
Estado	do	Paraná,	relativas	ao	exercício	financeiro	de	2017,	prevalecendo	o	parecer	prévio	do	Tribunal	
de Contas do Estado do Paraná. 
 Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 
	 Artigo	3º	-	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.	
 Câmara Municipal, em 26 de agosto de 2019. 

ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO 
PRESIDENTE

Saúde confirma 101 
mortes por gripe no 
Paraná desde janeiro
	 A	Secretaria	da	Saú-
de	 do	 Paraná	 confirma	 por	
meio do Informe Semanal da 
Influenza	 mais	 três	 mortes	
pela doença no Paraná, em 
Foz do Iguaçu, Teixeira Soa-
res	e	Itaúna	do	Sul.	De	acor-
do com o boletim divulgado 
nesta quarta-feira (28) são 
101	 óbitos	 confirmados	 no	
Estado desde o início do ano.
 O monitoramento 
da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) por 
Influenza	 aponta	 518	 casos	
confirmados,	 oito	 a	 mais	
desde	 o	 último	 informe,	 da	
semana passada. Os novos 
casos foram registrados nos 
municípios de Cambará, Foz 
do Iguaçu, Francisco Alves, 
Iporã,	 Itaúna	 do	Sul,	 Londri-
na, Paranavaí e Rio Azul.
	 Dos	 casos	 confirma-
dos, 27% são de pessoas aci-
ma de 60 anos, enquanto os 
óbitos correspondem a 52,5% 
nesta faixa etária. Os municí-
pios de Cambará, Francisco 
Alves,	 Iporã	 e	 Itaúna	 do	 Sul	
ainda não tinham casos da 
doença registrados, o que 
reforça a necessidade de pre-
venção em todo o Estado.
 Segundo o chefe da 

Divisão de Doenças Trans-
missíveis da secretaria, Re-
nato Lopes, algumas medi-
das são indispensáveis para 
combater a gripe. “Entre elas 
estão a higienização das 
mãos, principalmente antes 
de consumir alimentos, cobrir 
o nariz e a boca ao espirrar 
ou tossir, não compartilhar 
objetos de uso pessoal, como 
copos e talheres, manter am-
bientes arejados e seguir há-
bitos saudáveis de alimenta-
ção balanceada”.
 Os sintomas, em sua 
maioria, são o aparecimen-
to	 súbito	 de	 febre,	 calafrios,	
mal-estar, cefaleia (dor de 
cabeça), mialgia (dores mus-
culares), dor de garganta, 
prostração, tosse seca, diar-
reia, vômito, fadiga, rouqui-
dão, hiperemia conjuntival, 
entre outros.
 A secretaria estadual 
da	Saúde	alerta	que	median-
te qualquer sintoma deve-se 
procurar imediatamente uma 
unidade	básica	de	saúde	para	
o início do tratamento oportu-
no, não ultrapassando o pra-
zo máximo de 48h para evitar 
agravamento da doença.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/


