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TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 18/2017
 O Município de Primeiro de Maio e Benedito Sergio Galharini, celebram o presente adita-
mento ao Contrato original, na forma abaixo:
 CONTRATANTE: Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Rua onze, 674, inscrito no CNPJ nº 76.245.059/0001-01, neste ato 
devidamente representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sra. 
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 
053.332.629-00, residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, e
 CONTRATADA: BENEDITO SERGIO GALHARINI, pessoa física, portador do RG nº 
803.153-3 e do CPF nº. 209.630.099-15, domiciliado à Rua Vinte e Um, s/nº, na cidade de Primeiro de 
Maio, Estado do Paraná, CEP 86140-000.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e na Cláusula Sétima do Contrato 
de Prestação de Serviços nº 18/2017, onde o objeto do presente contrato é a locação de imóvel situado 
a Rua quatorze, nº 699, no centro deste município, para instalação das Agentes Comunitárias de Saúde 
e do Agendamento, em atendimento a Secretaria de Saúde, conforme especificações que integram ao 
Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2017, celebrado entre as partes em 07 de fevereiro de 2017, 
pelo presente instrumento vêm aditar o contrato original pelo prazo de 60 (sessenta) dias, passando a 
vigorar até a data de 05/04/2020 com o valor mensal de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
 Primeiro de Maio - PR, 05 de fevereiro de 2019.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

BENEDITO SERGIO GALHARINI
Contratado

PORTARIA Nº 4.453, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020
 Delega poderes à Secretária de Saúde conforme especifica.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições:
 Considerando o contido no artigo 59, §1°, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, onde dispõe 
que compete aos Secretários praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou dele-
gadas pelo Prefeito;
 RESOLVE: 
 Art. 1°. Delegar à Secretária Municipal de Saúde, MARIA RITHA CHICARELI CASANOVA, 
CPF n. 055.070.939-89, os poderes abaixo especificados, referentes às as contas correntes ligadas ao 
Fundo Municipal de Saúde, CNPJ n.º 08.648.246/0001-86:
 I – receber, passar recibo e dar quitação;
 II – solicitar saldos, extratos e comprovantes;
 III – retirar cheques devolvidos;
 IV – efetuar resgastes, aplicações financeiras, pagamento por meio eletrônico, transferên-
cias por meio eletrônico; 
 V - liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro; 
 VI - solicitar saldos, extratos de investimentos; 
 VII - encerrar e abrir contas de depósito.
 VIII – autorizar cobrança;
 IX – efetuar resgates/aplicações financeiras;
 X – cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
 XI – efetuar pagamentos por meio eletrônico;
 XII – efetuar transferências por meio eletrônico;
 XIII – consultar contas/aplicações programas repasse recursos;
 XIV – liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro;
 XV - solicitar saldos/extratos, exceto investimentos;
 XVI – emitir comprovantes;
 XVII – encerrar contas de deposito.
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 06 de fevereiro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Decreto  nº 4867/2020 de 07/02/2020
 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 729/2019 de 16/12/2019.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
11.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.002.00.000.0000.0.000.  DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.002.08.243.0014.6.307.  CONSELHO TUTELAR
443 - 3.3.90.47.00.00 01000  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  2.400,00
   Total Suplementação:                                                  2.400,00
  Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamen-
tárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  
4.320/64.
 Redução
14.000.00.000.0000.0.000.  SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO
14.002.00.000.0000.0.000.  DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
14.002.15.451.0010.2.329.  SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
 575 - 3.1.90.04.00.00 01000  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  2.400,00
   Total Redução:                                                2.400,00
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio   
 Paraná, em  07 de fevereiro de 2020.

ERRATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2020

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO ESTADO DO PARA-
NÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber: 
 • Onde se lê: REFERÊNCIA: Tomada de Preço nº  01/2019.
 • Leia-se: REFERÊNCIA: Tomada de Preço nº  01/2020.
 Publique-se e dê ciência aos interessados.
 Primeiro de Maio, PR, 10 de fevereiro de 2020.

Elenilson Jose Espanholo
Presidente da Câmara

Cidades paranaenses multiplicam 
empregos entre 2018 e 2019

 Nove das dez cida-
des com maiores saldos de 
emprego no Paraná em 2019 
registraram evoluções signifi-
cativas no mercado de traba-
lho em relação a 2018, segun-
do balanço do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), do Ministério 
da Economia.
 Curitiba, Maringá, São 
José dos Pinhais, Cascavel, 
Pato Branco, Fazenda Rio 
Grande, Cornélio Procópio, Pi-
nhais, Foz do Iguaçu e Toledo 
foram as cidades paranaenses 
com maiores saldos absolutos. 
Elas responderam, juntas, por 
36.603 novos empregos em 
todo o ano no Estado.
 Nove desses municí-
pios oscilaram positivamente 
entre um ano e outro na balan-
ça de contratações e demis-
sões e apenas Foz do Iguaçu 
sofreu impacto negativo no 
comparativo dos dois anos.
 Se observados 
apenas os municípios com 
maiores saldos de emprego, 
os crescimentos mais signi-
ficativos foram registrados 
em Pato Branco (mais de 
3.000%, levando em conside-
ração o balanço negativo de 
2018), Toledo (1.280%), Cor-
nélio Procópio (1.049%), Pi-
nhais (377,9%) e Fazenda Rio 
Grande (96,2%). Cascavel e 
Maringá evoluíram 76,4% e 
22,4% respectivamente.
 Segundo o Caged, 
das 60 cidades paranaenses 
com mais de 30 mil habitantes, 
apenas oito registraram indica-
dores negativos em 2019. Para 
o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, esses números 
mostram que o Estado con-

seguiu crescer regularmente 
no ano passado em todas as 
regiões. “Estivemos entre os 
maiores empregadores do 
País, mas o mais importante foi 
o crescimento orgânico em di-
versas áreas: construção civil, 
comércio, indústria de transfor-
mação e serviços”, afirmou o 
governador.
 Suelen Glinski, eco-
nomista do Departamento do 
Trabalho da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf), diz que a geração de 
empregos formais foi alavan-
cada nos centros urbanos, 
na Região Metropolitana de 
Curitiba e em cidades em 
franca expansão no interior. 
“Comércio e serviço foram os 
maiores empregadores, mas 
um destaque é a construção 
civil, que voltou a contratar”, 
explicou. “Esse foi um setor 
impulsionado por investimen-
tos privados, obras de longo 
prazo, com tendência de ma-
nutenção dos empregos nos 
próximos meses, e investi-
mentos públicos em rodovias, 
saneamento e infraestrutura”.

CRESCIMENTO
 Pato Branco, no Su-
doeste do Estado, recuperou 
patamar de empregabilidade 
de 2017 e registrou evolução 
principalmente na construção 
civil (saldo de 754 novas va-
gas). Sozinha, a cidade de 
pouco mais de 80 mil habi-
tantes respondeu por 12,4% 
de todo o balanço positivo do 
Estado (6.036) nesse setor. A 
recuperação do mercado imo-
biliário foi um dos principais 
indicadores da melhora no 
emprego em 2019.
 Toledo, na região 

Oeste, cresceu em decor-
rência dos investimentos da 
indústria de transformação 
(411) e do setor de serviços 
(539), que engloba hotelaria, 
educação, saúde e atividades 
financeiras. Mesmo o setor 
agropecuário apresentou alta 
na cidade (79 novos empre-
gos), em contraste com os 
índices estaduais. Toledo é a 
maior produtora da suinocul-
tura do Paraná.
 Cornélio Procópio, no 
Norte, alcançou saldo supe-
rior a mil vagas abertas pela 
primeira vez na sua história. 
O crescimento na cidade tam-
bém foi puxado pelo setor de 
serviços (859 novas vagas).
 Outras grandes cida-
des apresentaram evoluções 
significativas nos saldos nos 
doze meses de 2019 no com-
parativo com o mesmo período 
de 2018, como Campo Largo, 
Londrina, Colombo, Francisco 
Beltrão, Rolândia, Umuarama, 
Arapongas e Mandaguari. Na 
contramão, Guarapuava, Pon-
ta Grossa, Campo Mourão, Al-
mirante Tamandaré, Cianorte, 
Irati, Jaguariaíva e Palmas os-
cilaram negativamente entre 
2018 e 2019.

ADMISSIBILIDADE
 Curitiba, Maringá, 
Cascavel, São José dos Pi-
nhais, Foz do Iguaçu, Toledo 
e Pinhais também estiveram 
entre as dez cidades que mais 
empregaram no Estado em 
2019, junto de Londrina, Pon-
ta Grossa e Colombo. Esse 
índice mede exclusivamente 
os admitidos e é importante 
para o termômetro da econo-
mia. As contratações variam 
de 342.158 em Curitiba a 

18.942 em Colombo, e todos 
eles encerram com saldos po-
sitivos.
 Segundo o Caged, 
121 das 399 cidades do Pa-
raná contrataram pelo menos 
mil pessoas em 2019. Mes-
mo cidades pequenas como 
Altônia, Nova Aurora e Salto 
do Lontra entraram nesse ín-
dice. Os municípios que mais 
contrataram foram Curitiba, 
Maringá, Londrina, Cascavel, 
São José dos Pinhais, Pon-
ta Grossa, Foz do Iguaçu, 
Toledo, Pinhais, Colombo, 
Araucária, Guarapuava, Pato 
Branco, Arapongas, Apucara-
na, Paranaguá, Umuarama, 
Campo Largo e Francisco 
Beltrão, todos com pelo me-
nos 10 mil novos empregos.
 “O Paraná vive um 
novo clima, é um Estado par-
ceiro dos empresários e de 
quem quer investir. Estamos 
gerando empregos também 
por meio do trabalho proativo 
das Agências do Trabalha-
dor, ajudando o paranaense 
a conquistar uma vaga na 
iniciativa privada com maior 
rapidez”, acrescentou o se-
cretário de Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost.

SALDO ESTADUAL
 O Paraná encerrou 
2019 como um dos quatro Es-
tados que mais geraram em-
prego no País. O índice geral 
foi o melhor dos últimos seis 
anos, com crescimento de 
24,28% em relação a 2018. 
O Estado também fechou o 
ano com o quarto maior esto-
que de carteiras assinadas do 
País, com 2.655.253 de pes-
soas empregadas.

Fonte: aen.pr.gov.br

 Curitiba fechou 2019 com saldo de 19.325 novos 
postos de trabalhos, melhor desempenho dos últimos sete 
anos e crescimento de 41,2% em relação ao mesmo perío-
do de 2018, com 13.681 empregos. Dentre todos os 5.570 
municípios brasileiros, Curitiba ficou na 3ª colocação em 
geração de postos de trabalho, atrás apenas de Belo Hori-
zonte (22.703) e São Paulo (80.831).
 O comércio cresceu 325% no município em 2019, 
no comparativo de 4.272 novas vagas no ano passado con-
tra saldo de 1.003 em 2018. O setor de serviços e a cons-
trução civil também apontaram crescimento regular durante 
todo o ano, encerrando o ano em alta.

Curitiba tem o melhor desempenho em sete anos Evolução do emprego em 2019 em relação a 2018 
nos municípios com maiores saldos

 Curitiba – 19.325 x 13.681
 Maringá – 3.781 x 3.090
 São José dos Pinhais – 3.158 x 3.122
 Cascavel – 2.265 x 1.284
 Pato Branco – 2.159 x -73
 Fazenda Rio Grande – 1.381 x 704
 Cornélio Procópio – 1.161 x 101
 Pinhais – 1.134 x - 408
 Foz do Iguaçu – 1.121 x 2.620 (única oscilação 
negativa)
 Toledo – 1.118 x 81.


