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             AVISO DE LICITAÇÃO – Pregão Presencial
 Comunicamos aos interessados que será disponibilizada a licitação a seguir: Pregão 
Presencial nº 001/2020 – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HIDRAULICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DO PARQUE INDUSTRIAL ANTENOR GASPARELLI. 
O edital acima será disponibilizado e poderá ser obtido através do site www.alvoradadosul.pr.gov.br, 
quaisquer informações necessárias pelo fone (43) 3157-1006 - 1008 ou ainda pelo e-mail: licitacao@al-
voradadosul.pr.gov.br. Serão respeitas as prerrogativas das leis complementares 123/2006, 147/2014. 
Alvorada do Sul - Pr, 16 de janeiro de 2020. Roberes Rivelino da Silva – pregoeiro 002/2020.

DECRETO Nº 005 DE 03 DE JANEIRO DE 2020.
 SÚMULA: Aprova o Regimento das Diárias a Administração Direta e Indireta do Município 
de Alvorada do Sul, bem como. 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no exer-
cício de suas atribuições legais, 
 DECRETA: 
 Art. 1º. Fica aprovado o Regimento das Diárias da Administração Municipal destinado a 
custear despesas de viagens e estadas para participação em treinamentos, atividades, eventos, estudo 
ou missão, fora do Município, relacionados com o serviço público, que com este se institui, conforme 
Anexos I, II, III e IV. 
 Art. 2º. Este Regimento institui normas para a concessão de Diárias, na Administração 
Municipal, subdivididas em Deslocamento, Transporte e hospedagem, a serem pagas cumulativamen-
te, dependendo do caso especifico, mediante autorização e prestação de contas.  
 Art. 3º. O pagamento de diárias destina-se a indenizar despesas com alimentação, 
hospedagem e locomoção urbana (pagamento de valores despendidos com táxi/transportes urbanos 
abrangidos por trajetos oficiais de trabalho, abastecimento de veículos, telefonemas oficiais de servi-
ços, entre outros), relacionados a viagens, sendo concedidas proporcionalmente à quantidade de dias 
de afastamento da sede do Município.
 Art. 4º. As autorizações para deslocamento e concessão de diárias serão deferidas pela 
Secretaria de Finanças ou autoridade delegada, a qual, após a formalização do pedido, nos termos do 
Anexo III, parte integrante deste regulamento, que constará:
 I - nome, cargo, emprego ou função e a matrícula do servidor;
 II - a justificativa do deslocamento;
 III - a indicação dos locais, período e horários de deslocamento;
 IV - meio de transporte utilizado para deslocamento.
 Art. 5º. Os valores das diárias serão fixados por cargos, empregos e funções e corres-
ponderão aos valores estabelecidos no Anexo I,  e para os casos de VIAGEM DE RECONDUÇÃO E 
TRANSPORTE – É aquela realizada por servidor, no cumprimento de suas atribuições, em veículo 
oficial, com finalidade de transporte de pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, 
transporte de cadáveres ou restos mortais, transporte de menores infratores, etc. funções e correspon-
derão aos valores estabelecidos no Anexo II.
 Art. 6º.  Entende-se por diária o período compreendido de vinte e quatro (24) horas, em 
viagem, contado da partida do servidor.
 § 1º - Quando o empregado se afastar por período igual ou superior a  04 (quatro) horas 
e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de pousada e refeição, por 
meio de documento legal, será devida diária. Não havendo comprovação de pagamento de pousada, e 
despesas do deslocamento, será devido diária relativo a deslocamento.
 § 2° - Ocorrendo afastamento por período igual ou inferior  a 4 (quatro) horas, serão 
devidos apenas diária relativo a transporte. 
 § 3° - Ocorrendo afastamento por período inferior a 04 (quatro) horas, poderá haver o 
reembolso com despesa relacionada a alimentação e transporte, mediante justificativa, devendo o 
empregado prestar contas através da apresentação de Nota Fiscal, devendo ser adotado a prestação 
de contas previsto neste regulamento. 
 § 4° - Ao empregado que dispuser de alimentação, transporte ou de pousada oficial gratuita, 
será devida a parcela correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da diária relativo ao deslocamento.

DECRETO Nº 006/2020
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 60, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município de Florestópolis, 
D E C R E T A :
 Art. 1º - Nomeia o Sr. MARCILIANO APARECIDO DOS SANTOS, no Cargo em Comissão 
de CHEFE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E INFORMAÇÕES.
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispo-
sições contrárias.
 Florestópolis-PR., 16 de janeiro de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR -PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 008/2020
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 60, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município de Florestópolis, 
D E C R E T A :
 Art. 1º - Exonera-se, DAEZ CARLOS SILVA, do Cargo em Comissão de DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO.
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 15 de janeiro de 2020, revogando-se as disposições contrárias, em especial o Decreto nº 009/2017 
de 02 de janeiro de 2017.
 Florestópolis-PR., 16 de janeiro de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 009/2020
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 60, incisos VI e IX, da Lei Orgânica do Município de Florestópolis, 
D E C R E T A :
 Art. 1º - Nomeia o Sr. DAEZ CARLOS SILVA, no Cargo em Comissão de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE GOVERNO.
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.
 Florestópolis-PR., 16 de janeiro de 2020.

NELSON CORREIA JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

Ato de Concessão de Diária nº 007/2020
 Florestópolis-PR., 16 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através deste, 
conceder a liberação de 14 (quatorze) diárias na ordem total de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) 
para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL 
E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: CÉSAR DA CRUZ RODRIGUES     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/12/2019   a   20/12/2019 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 008/2020
 Florestópolis-PR., 16 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 16 (dezesseis) diárias na ordem total de R$ 600,00 (seiscentos reais) para 
custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/
OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/12/2019   a   27/12/2019 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 009/2019
 Florestópolis-PR., 16 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 2 (duas) diárias na ordem total de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para 
custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/
OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: DIEGO DANANSAN DA SILVA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 05/12/2019   a   06/12/2019
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior
PREFEITO MUNICIPAL 

 Ilustríssimo Senhor 
Paulo Roberto dos Santos

Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 010/2020
 Florestópolis-PR., 16 de janeiro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 21 (vinte e uma) diárias na ordem total de R$ 787,50 (setecentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE 
PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM 
COMO EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: EDELMAR MIGUEL DE OLIVEIRA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/12/2019   a   31/12/2019 

 Art. 7º.  Em qualquer hipótese não será devido o pagamento de diárias de transporte e 
hospedagem, quando o deslocamento não exigir do servidor a realização de gastos.
 Art. 8º.  As diárias serão pagas antes do início da viagem, de uma só vez, exceto nas 
seguintes situações, a critério da autoridade competente:
 I - em casos de emergência, hipótese em que poderão ser processadas no decorrer do 
deslocamento;
 II - quando o deslocamento compreender período superior a quinze (15) dias caso em que 
poderão ser pagas parceladamente.
 II - quando o deslocamento ocorrer como rotina de trabalho, constantemente, por vários 
dias da semana, caso em que poderão ser pagas ao final do mês, mediante comprovação. 
 § 1º Quando o período de deslocamento se estender até o exercício financeiro seguinte, 
a despesa será considerada como realizada integralmente no exercício em que teve início a viagem.
 § 2º Os requerimentos de diárias, quando o deslocamento tiver início a partir de sexta-
feira, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, 
configurando, à autorização de pagamento pelo ordenador de despesas, a aceitação da justificativa.
 § 3º Nos casos em que o deslocamento se estender por tempo superior ao previsto, des-
de que autorizada sua prorrogação, o servidor terá direito a diárias complementares correspondentes 
ao período prorrogado.
 Art. 9º.  O processamento das despesas concernentes às diárias efetuar-se-á mediante 
autorização do plano de viagem pelo titular da pasta, empenho prévio e a expedição de ordem de 
pagamento, à conta de dotação orçamentária correspondente. 
 Art. 10º.  As diárias serão concedidas de acordo com a necessidade do serviço, sendo 
autorizadas por ato expresso do Secretário de Finanças, ouvido o titular do órgão no qual o servidor 
estiver lotado, inclusive para ocupantes de cargo em comissão, mediante aprovação do Plano de Via-
gem, disponibilizado no anexo III deste Regimento. 
 Art. 11. Na hipótese de valor indefinido, será considerado adiantamento de viagem, que  
consiste na entrega de numerário a responsável, desde que precedido de empenho em dotação própria 
e à expedição de ordem de pagamento, mediante posterior comprovação das despesas através de 
prestação de contas. 
 Parágrafo Único O código de classificação de despesas a ser utilizado na emissão de 
notas de empenho para adiantamentos de viagem é 3.3.90.14.00.00, observado o QDD-Quadro de 
Detalhamento das Despesas próprio de cada unidade. 
 Art. 12. O servidor deverá prestar contas e apresentar relatório, por escrito, anexando os 
documentos comprobatórios das despesas, em até três (03) dias do seu retorno, na forma do anexo IV
 Art. 13. O servidor ou ocupante de cargo em comissão, ficará obrigado a restituir as 
diárias, no prazo de 24 horas, quando deixar de seguir para o local designado, na época prevista, 
abandonar o estudo ou missão para o qual tenha sido autorizado, ou, ainda, se for exonerado antes de 
seu término. 
 Parágrafo único: Após a prestação de contas, estará sujeito a devolução dos valores não 
utilizados, ou recebimento de complementação se for o caso. 
 Art. 14. Responderão solidariamente, a autoridade proponente, o ordenador da despesa e o 
servidor que tenha recebido diárias, pelos atos praticados com infração a qualquer dispositivo deste decreto.
 Art. 15. O processo de prestação de contas do adiantamento será realizado em formulário 
específico, no formato do anexo III e analisado pela Controladoria-Geral do Município, que emitirá 
parecer recomendando possíveis regularizações, a aprovação ou a reprovação das contas, de acordo 
com as normas estabelecidas neste Decreto e nas demais normatizações que disciplinam os gastos 
públicos. 
 Art. 16.  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos três dias  dias do 
mês de janeiro de 2020.

Marcos Antonio Voltarelli
Prefeito do Município

 Elaborado por: 
Robson Rodrigo Bortolucci

Assessor Juridico
ANEXO I

TABELA DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO NO TERRITÓRIO NACIONAL

• EXCLUSIVO NO DIA DE DESLOCAMENTO
ANEXO II

TABELA DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE RECONDUÇÃO E TRANSPORTE

 
 • EXCLUSIVO NO DIA DE DESLOCAMENTO

ANEXO III
MODELO - PADRÃO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM

 Nome do Servidor: _______________________________________________________
 Função: _______________________________________________________________
 Secretaria de Lotação: ____________________________________________________
 Matrícula: _________________   CPF. _______________________________________
 Período do Deslocamento: _________________________________________________
 Itinerário:     (   )  Paraná         (    ) Outros Estados  Distância da Sede: 
   Município / Estado Data Horário
 Saída   
 Chegada   
 Saída   
 Chegada   
 Motivo do Deslocamento: ______________________________________________ 
 Acompanhantes: (  ) sim  (  ) não  
 Quem:______________________________________________________________
 Forma de Deslocamento:
 (  ) Ônibus        (  ) Avião (  ) Carro Oficial   –   (  ) Com Motorista  (  ) Sem Motorista
 (  ) carro particular - Previsão de Quilometragem para Combustível: _____________________
 Despesas:
 (  ) Combustível  (  ) aluguel veiculo (  ) pedágio  (  ) estacionamento  (  ) telefone  
 (  ) alimentação   (  ) lanche  (  ) hospedagem  (  ) passagens (  ) taxi  
 (  ) outros ____________________________
 Valor pretendido:  _______________________________________
 Alvorada do Sul, Dia/Mês/Ano.

_____________________________________
Nome do Servidor Solicitante

Assinatura do Servidor Solicitante
 Nos termos do Artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº005/2.020, AUTORIZO a presente 
solicitação de viagem.
                                Alvorada do Sul, Dia/Mês/Ano.
 _____________________  ____________________
 Secretaria de finanças           Chefe imediato

ANEXO IV
MODELO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

 Relatório Circunstanciado – Utilização de Diárias
 1. Identificação
 Órgão: (identificar o órgão da administração)
 Unidade Administrativa: (identificar o departamento)
 Nome do Servidor Beneficiário: (identificar o nome do servidor)
 Matrícula: ........
 N.º do Empenho da Liberação de Diárias: ...…../2020
 2. Destino do Servidor Beneficiário
 Destino: Cidade, Estado
 Data de Saída: Dia/Mês/Ano
 Data de Chegada: Dia/Mês/Ano
 3. Justificativa
 Informar a razão da viagem realizada e descrever, de forma sucinta, as atividades reali-
zadas na cidade de destino e os benefícios ao Município.
 4. Valores Solicitados
 Número de Diárias: ….
 Valor Unitário da Diária: R$ …...
 Valor Total das Diárias: R$ …....
 5. Locomoção (Informar somente se a viagem foi realizada com veículo oficial)
 Veículo:
 Frota:
 6. Canhotos Comprovantes das Viagens de Ônibus ou Avião – Ida e Volta (colar).
 7. Cópia autenticada do Certificado ou documento que comprove participação em evento 
de interesse público ou o serviço prestado (colar).
 É o Relatório.
             Alvorada do Sul, Dia/Mês/Ano.

_______________________________________
Nome do Servidor Beneficiário

Cargo do Servidor Beneficiário/Assinatura
 Nos termos do Artigo 15 do Decreto nº. 005/2020, HOMOLOGO o presente Relatório Cir-
cunstanciado e encaminho ao Departamento de Contabilidade para que se promova seu arquivamento 
junto ao Protocolo nº. …..../2020, de Empenhamento, Liquidação e Pagamento.
                                 Alvorada do Sul, Dia/Mês/Ano.

Controle interno /Assinatura

PORTARIA Nº. 005/2020.
 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 ferias,  atinentes ao período de 2018/2019 ao (a) Servidor 
EDVALDO APARECIDO CUENCA , ocupante da Função do Cargo de ELETRICISTA , pertencente ao 
quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 11 agosto de 1997, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, 
lotado (a) Divisão de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, desta Prefeitura 
Municipal, a partir do dia 06 de Janeiro de 2020 à  04 de fevereiro de 2020, devendo retornar em sua 

atividade no dia 05 de fevereiro de 2020, de acordo com o Estatuto dos Ser-
vidores Municipais de Alvorada do Sul, Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos nove dias do mês de janeiro de 2020.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº013/2020.
 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei, 
 D E C R E T A :
 ART. – 1º - Fica nomeado a partir do dia 01 de janeiro do ano de 2020, para ocupar o 
cargo de SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, lotado no Órgão de Natureza Meio e Fim 
da Administração Direta, Agente Político, desta Prefeitura Municipal, o SR. CELIO ROBERTO LEMES, 
brasileiro, casado, RG. 3.297.842 - SSP e CPF.499.492.259-49,   cuja a qualificação salarial nos termos 
das Leis Municipais.
 ART. – 2º- Este DECRETO entra em vigor na data de sua Publicação, sendo que seus 
efeitos retroagirão a data de 01/01/2020, revogadas as disposições em contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

PAULO CEZAR DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal


