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PORTARIA Nº. 4517/2020
 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 PROTOCO-
LADO SOB Nº. 669/2020, DE 26/03/2020,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder a KEILA DE ARAÚJO SILVA, matricula nº. 401315, portadora da cédula de 
identidade RG nº. 9.247.343-0 SSP/PR, CPF nº. 049.532.779-45, ocupante do cargo de Auxiliar de Servi-
ços Gerais, referência salarial “05”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, desta municipalidade, 
licença para tratamento de saúde, a contar de 09/03/2020, até ulterior deliberação.
 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 26 de março de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4518/2020
 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 Lotar o servidor abaixo relacionado, a partir de 26/03/2020, até ulterior deliberação.

Matricula Servidor: RG. Nº. Local Atual: Carga Horária:

401566 ROBERVAL CASA-
GRANDE RODRI-
GUES

RG 4.546.949-2 SSP/PR
CPF 645.067.629-91

Secretaria Muni-
cipal de Saúde

44 horas sema-
nais

 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 26 de março de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e 
confrontações: 'Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 18 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando 
Chiampi, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10.00 metros, (frente), até encon-
trar divisa com o Lote 16 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 16 da Quadra 01 
por uma distância 20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 14 da Quadra 01, deflexiona à 
esquerda e segue confrontando como Lote 14 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encon-
trar divisa como Lote 18 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 18 da Quadra 01, 
uma distância de 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida 
da presente descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro 
municipal n° 8724 e avaliado em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XVIII – Matrícula n°. 10.001: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados). Lote 18, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 34, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
“Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 19 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 17 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 17 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 13 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue con-
frontando como Lote 13 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como Lote 19 
da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 19 da Quadra 01, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00 m2". Imóvel com cadastro municipal 8725 e avaliado 
em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XIX – Matrícula n°. 10.002: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 19, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 44, Jardim Geraldo Fernandes dc Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
“Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 20 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 18 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue onfrontando com o Lote 18 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar divisa com o Lote 12 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue con-
frontando como Lote 12 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como Lote 20 
da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 20 da Quadra 01, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00 m2". Imóvel com cadastro municipal n° 8726 e avalia-
do em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XX – Matrícula n°. 10.003: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 20, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 54, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
“Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 21 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 19 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 19 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 11 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue con-
frontando como Lote 11 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como Lote 21 
da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 21 da Quadra 01, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8727 e avaliado 
em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXI – Matrícula n°. 10.004: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 21, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 64, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
“Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 22 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 20 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 20 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 10 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue con-
frontando como Lote 10 da Quadra 01. uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como Lote 22 
da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 22 da Quadra 01, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8728 e avaliado 
em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXII – Matrícula n°. 10.005: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 22, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 74, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
"Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 23 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 21 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 21 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 09 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue 
confrontando como Lote 09 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como 
Lote 23 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 23 da Quadra 01, uma distância 
de 20,00 metros. (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente 
descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 200,00 m2". Imóvel com cadastro municipal n° 
8729 e avaliado em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXIII – Matrícula n°. 10.006: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 23, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi n° 84, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
"Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 24 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 22 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 22 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 08 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue 
confrontando como Lote 08 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como 
Lote 24 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 24 da Quadra 01, uma distância 
de 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente 
descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 
8730 e avaliado em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXIV – Matrícula n°. 10.007: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 24, 
quadra n° 01, localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 94, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
"Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 25 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi. segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 6.00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 23 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 23 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 07 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue con-
frontando como Lote 07 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como Lote 25 
da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 25 da Quadra 01, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8731 e avaliado 
em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXV – Matrícula n°. 10.008: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 25, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 104, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações; 
"Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 26 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10.00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 24 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 24 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 06 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue con-
frontando como Lote 06 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como Lote 26 
da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 26 da Quadra 01, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8732 e avaliado 
em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXVI – Matrícula n°. 10.009: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 26, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 114, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
“Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 27 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 25 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 25 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 05 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue con-
frontando como Lote 05 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como Lote 27 
da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 27 da Quadra 01, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8733 e avaliado 
em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXVII – Matrícula n°. 10.010: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 27, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 124, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes div isas e confronta-
ções: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 28 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, 
segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa 
com o Lote 26 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 26 da Quadra 01 por uma 
distância 20,00 metros, (lado direito), até encontrar a div isa com o Lote 04 da Quadra 01, deflexiona à esquerda 
e segue confrontando como Lote 04 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa 
como Lote 28 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 28 da Quadra 01, uma distân-
cia de 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente 
descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8734 
e avaliado em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXVIII – Matrícula n°. 10.011: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 28, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 134, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
"lnicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 29 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10.00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 27 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com Lote 27 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 03 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue con-
frontando como Lote 03 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como Lote 29 
da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 29 da Quadra 01, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00m2". Imóvel com cadastro municipal n° 8735 e avaliado 
em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXIX – Matrícula n°. 10.012: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 29, 
quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 144, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
‘Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 30 da Quadra 01 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue 
confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10.00 metros, (frente), até encontrar divisa com o 
Lote 28 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 28 da Quadra 01 por uma distância 
20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 02 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue 
confrontando como Lote 02 da Quadra 01, uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa como 
Lote 30 da Quadra 01, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 30 da Quadra 01, uma distância 
de 20.00 metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente 
descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 
8736 e avaliado em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).

 XXX – Matrícula n°. 10.013: Imóvel urbano com 264,00m2 (duzentos e sessenta e quatro metros 
quadrados), Lote 30, quadra n° 01, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 158, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com a Rua João Carlos Teixeira e divisa com 
Rua Orlando Chiampi, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 13,20 metros, (fren-
te), até encontrar divisa com o Lote 29 da Quadra 01, deflexiona à esquerda segue confrontando com o Lote 29 
da Quadra 01 por uma distância 20,00 metros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 01 da Quadra 01, 
deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 01 da Quadra 01, uma distância de 13,20 metros (fundos), 
até encontrar divisa com a Rua Joâo Carlos Teixeira, deflexiona à esquerda e segue confrontando com a Rua João 
Carlos Teixeira, uma distância de 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi 
ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 264,00m2”. Imóvel 
com cadastro municipal n° 8737 e avaliado em R$ 24.024,00 (vinte e qautro mil e vinte e quatro reais).
 XXXI – Matrícula n°. 10.014: Imóvel urbano com 270,00m2 (duzentos e setenta metros quadrados), 
Lote 01, quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 159, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem 
benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e con-
frontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com Rua João Carlos Texeira e divisa com a Rua Orlando 
Chiampi, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 13,50 metros, (frente), até encon-
trar divisa com o Lote 02 da Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 02 por 
uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita 
e segue confrontando com Aracy Maneti e outros por uma distância de 13,50 metros (fundos), até encontrar divisa 
com a Rua João Carlos Teixeira, deflexiona a direita e segue confrontando com a Rua João Carlos Teixeira, uma 
distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente 
descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 270,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8738 
e avaliado em R$ 24.570,00 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais).
 XXXII – Matrícula n°. 10.015: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 02, 
quadra n° 02, localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 145, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Ini-
cia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 02 da Quadra 02 com o Lote 01 da Quadra 02, segue confrontando 
com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 03 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 03 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 01 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 01 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8739 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XXXIII – Matrícula n°. 10.016: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 03, 
quadra n° 02, localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 135, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Ini-
cia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 03 da Quadra 02 com o Lote 02 da Quadra 02, segue confrontando 
com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 04 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 04 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8740 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XXXIV – Matrícula n°. 10.017: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 04, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 125, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
“Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 03 da Quadra 02 com o Lote 04 da Quadra 02, segue confrontan-
do com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 05 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 05 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 03 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2". Imóvel com cadastro municipal n° 8741 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XXXV – Matrícula n°. 10.018: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 05, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 115, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
"lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 04 da Quadra 02 com o Lote 05 da Quadra 02, segue confrontan-
do com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 06 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 06 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10.00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 04 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 04 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8742 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XXXVI – Matrícula n°. 10.019: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 06, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 105, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
"Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 05 da Quadra 02 com o Lote 06 da Quadra 02, segue confrontan-
do com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 07 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 07 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 05 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 05 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2.". Imóvel com cadastro municipal n° 8743 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XXXVII – Matrícula n°. 10.020: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 07, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi n° 95, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Ini-
cia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 06 da Quadra 02 com o Lote 07 da Quadra 02, segue confrontando 
com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 08 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 08 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 06 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 06 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), uté encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8744 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XXXVIII – Matrícula n°. 10.021: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 
08, quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 85, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeito-
rias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
“Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 07 da Quadra 02 com o Lote 08 da Quadra 02, segue confrontan-
do com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 09 da 
Quadra 02, deílexiona à direita segue confrontando com o Lote 09 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 07 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 07 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8745 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XXXIX – Matrícula n°. 10.022: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 09, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 75, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Ini-
cia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 08 da Quadra 02 com o Lote 09 da Quadra 02, segue confrontando 
com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 10 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 10 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracv Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 08 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 08 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8746 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XL – Matrícula n°. 10.023: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 10, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 65, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Ini-
cia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 09 da Quadra 02 com o Lote 10 da Quadra 02, segue confrontando 
com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 11 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 11 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 09 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 09 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8747 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XLI – Matrícula n°. 10.024: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 11, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 55, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Ini-
cia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 10 da Quadra 02 com o Lote 11 da Quadra 02. segue confrontando 
com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 12 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 12 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Araey Mancti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 10 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 10 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8748 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XLII – Matrícula n°. 10.025: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 12, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 45, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Ini-
cia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 11 da Quadra 02 com o Lote 12 da Quadra 02, segue confrontando 
com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 13 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 13 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 11 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 11 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8749 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XLIII – Matrícula n°. 10.026: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 13, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 35, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Ini-
cia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 12 da Quadra 02 com o Lote 13 da Quadra 02, segue confrontando 
com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 14 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 14 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 

(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Araev Maneli e outros, deílexionaa 
direita e segue confrontando com Aracy Maneti e outros por uma distância de 
10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 12 da Quadra 02, defle-
xiona a direita e segue confrontando com o Lote 12 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono 
com área superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8750 e avaliado em R$ 18.200,00 (dezoito 
mil e duzentos reais).
 XLIV – Matrícula n°. 10.027: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 14, 
quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 25, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, 
neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: 
"Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 13 da Quadra 02 com o Lote 14 da Quadra 02, segue confrontan-
do com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 15 da 
Quadra 02, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 15 da Quadra 02 por uma distância 20,00 metros, 
(lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com 
Aracy Maneti e outros por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 13 da Quadra 
02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 13 da Quadra 02, uma distância de 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8751 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XLV – Matrícula n°. 10.028: Imóvel urbano com 273,30m2 (duzentos e setenta e três metros e trinta 
centímetros quadrados), Lote 15, quadra n° 02, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 15, Jardim Geraldo Fer-
nandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 14 da Quadra 02 com o Lote 
15 da Quadra 02, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 13,56 metros, (frente), 
até encontrar a Rua Dezoito, deflexiona à direita segue confrontando com a Rua Dezoito por uma distância 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com Aracy Manetí e outros, deflexiona direita e segue confrontando 
com Aracy Maneti e outros por uma distância de 13,77 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 14 da 
Quadra 02, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 14 da Quadra 02, uma distância de 20,00 me-
tros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando 
assim um polígono com área superficial de 273,30m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8752 e avaliado em R$ 
24.870,30 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta reais e trinta centavos).
 Art. 2º Os imóveis descritos no artigo 1°, cuja avaliação perfaz a soma de R$ 856.537,50 (oitocentos 
e cinquenta e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), é por esta Lei desafetado de sua 
natureza de bem público e passa a integrar a categoria de bem dominial.
 Art. 3° A donatária terá como encargo a construção de unidades habitacionais no âmbito de progra-
mas habitacionais desenvolvidos pelo governo federal e/ou estadual.
 Art. 4º A doação realizada de acordo de acordo com a autorização contida nesta Lei ficará automa-
ticamente revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno da municipalidade, se:
 I – a donatária deixar de atender a finalidade determinada no artigo 3° desta Lei;
 II – a construção das unidades habitacionais não iniciar em até 24 (vinte e quatro) meses ou não 
estiver concluída em até 48 (quarenta e oito) meses, cujos prazos serão contados a partir do registro da doação na 
matrícula do imóvel.
 Art. 5° Os imóveis objetos da doação ficarão isentos do recolhimento dos seguintes tributos municipais:
 I – ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis:
 a) quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para a donatária, na efetivação 
da doação;
 b) quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários;
 II – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecer sob a propriedade da donatária.
 III – I.S.S.Q.N. – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza à donatária e à empresa contratada 
para execução de moradias, incidente sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e 
obras de infraestrutura;
 IV – Taxas referentes à expedição de alvará de construção, alvará de serviço autônomo e habite-se 
à donatária e à empresa contratada para execução das moradias. 
 Art. 6° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Companhia de Habita-
ção do Paraná – COHAPAR, para viabilizar a construção de unidades habitacionais nas áeras descritas no art. 1°.
 Art. 7° Fica autorizada a Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR a selecionar empresa do 
ramo da construção civil, observando-se a legislação aplicável, para fins de produção de empreendimento habita-
cional de interesse social, no âmbito de programas desenvolvidos pelo Governo Federal e/ou Estadual das áreas 
descritas no artigo 1°. 
 Art. 8° Fica o Município de Primeiro de Maio responsável pela execução de infraestrutura não inci-
dente nos custos do empreendimento a ser implementado na área descrita no art. 1°.
 Art. 9° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Leis n. 608/2015 
e 691/2018.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 26 de março de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

LEI Nº 745/2020
 Determina o fechamento do comércio local, autoriza o Poder Executivo a editar Decretos e normas 
infralegais, para garantir a adoção, no âmbito do Município de Primeiro de Maio, de medidas temporárias e emer-
genciais de prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:
 Art. 1º Fica determinado o fechamento do comércio e demais estabelecimentos comerciais no âmbi-
to do Município de Primeiro de Maio, com exceção das atividades essenciais, observadas as normas já expedidas 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e Estadual, autorizado ainda a editar Decretos e Regulamentos, visando 
tomar as medidas para garantir a prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19).
 Art. 2° Sem prejuízo da determinação acima, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, 
mediante expedição de Decreto:
 a) suspender e cassar alvarás de funcionamento de qualquer estabelecimento situado no âmbito 
municipal de forma temporária;
 b) restringir e restabelecer o funcionamento do comércio local e demais estabelecimentos empresariais;
 c) restringir e restabelecer a circulação de veículos automotores no perímetro urbano;
 d) requisitar bem e serviços de particulares, sem prejuízo de indenização justa e posterior, caso haja 
prejuízo ao requisitado;
 e) tomar outras medidas cabíveis dentro da autuação do combate à pandemia, respeitado os direi-
tos individuais e demais preceitos constitucionais.
 Art. 3° O descumprimento desta Lei ou decorrentes de seus Decretos e Regulamentos, ensejará 
aplicação de multa:
 I - no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para estabelecimentos comerciais e similares e, ainda, 
no caso de resistência, a cassação do alvará de funcionamento, com imediata interdição do estabelecimento e 
demais sanções penais cabíveis;
 II – no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para pessoas físicas e, ainda, no caso de resistência, 
as sanções penais cabíveis.
 Parágrafo único. A autuação e aplicação da multa prevista nesta Lei caberá aos servidores da Vigi-
lância Sanitária e Defesa Civil, especialmente designados para verificação do cumprimento das normas expedidas.
 Art. 4° A vigência da presente Lei é temporária e durará até a declaração formal da OMS – Organi-
zação Mundial da Saúde de controle da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou término da 
situação de emergência no país.
 Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos atos já ex-
pedidos pelo Poder Executivo quanto ao tema, em especial aos Decretos Municipais n. 4.883/2020, 4.885/2020 e 
4.886/2020 e eventuais alterações.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 26 de março de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

Decreto  nº 4890/2020 de 25/03/2020
 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$ 61.878,00 (sessenta e um mil oitocentos e setenta e oito reais), destinado 
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
 10.003.10.301.0011.2.314. ATENÇÃO BÁSICA -  PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 
   e PMAQ
  786 - 3.1.90.16.00.00 494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
   CIVIL          589,00
 10.003.10.302.0011.2.317. MAC - PROGRAMA DO SAMU
  351 - 3.1.90.16.00.00 494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
   CIVIL           965,00
 10.003.10.304.0011.2.320. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIASUS
  734 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
   CIVIL      1.735,00
  757 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS       396,00
 10.003.10.305.0011.2.321. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGIASUS
  783 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
   CIVIL                        16.146,00
  758 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS   4.976,00
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


