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PORTARIA Nº 016/2020
 FERNANDO CÉSAR MENCK, Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, fazendo uso de suas atribuições que são conferidas por lei, especialmente o contido, 
no Art. 29 - inciso XII, com fundamento no art. 178, inciso I, ambos do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, 
 R E S O L V E:
 DETERMINAR que não haverá expediente na Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, no dia 20 de Abril de 2020, que antecede o Feriado de Tiradentes. 
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 15 DE ABRIL DE 2020.

FERNANDO CÉSAR MENCK 
Presidente

RONDINELE BELUCI MEIRA 
1º Secretário

 Decreta: Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamen-
to Geral do Município, no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ESPORTES
 12.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
 12.002.27.812.0007.2.327. SECRETARIA DE ESPORTES
 558 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
 Total Suplementação:                           14.000,00
 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, 
conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
 16.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE
 16.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
 16.002.26.782.0015.2.332. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
 659 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES                         14.000,00
 Total Redução:                               14.000,00
 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  16 de abril de 2020.

Decreto  nº 4905/2020 de 17/04/2020
 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$ 15.825,00 (quinze mil oitocentos e vinte e cinco reais), destinado ao reforço 
das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
  16.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE
 16.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIÁRIO
 16.002.26.782.0015.2.332. SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
 660 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        15.825,00
 Total Suplementação:                          15.825,00
  Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentá-
rias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
08.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
08.002.20.608.0004.2.308. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
226 - 3.3.90.30.00.00 01504 MATERIAL DE CONSUMO                          15.825,00
 Total Redução:                              15.825,00
 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  17 de abril de 2020.

LEI Nº. 747/2020
	 Autoriza	o	Poder	Executivo	a	firmar	Contrato	de	Rateio	de	custeio	das	despesas	de	manu-
tenção	de	2020	e	firmar	contrato	de	confissão	de	débito	2019	junto	ao	CONSÓRCIO	INTERMUNICIPAL	
DA BACIA CAPIVARA DO NORTE DO PARANA– CIBACAP. 
 L E I : 
	 Art.	 1º	 -	 Fica	 o	 Poder	 Executivo	 autorizado	 a	 firmar	 Contrato	 de	Rateio	 de	 custeio	 das	
despesas	de	manutenção	do	CONSÓRCIO	INTERMUNICIPAL	DA	BACIA	CAPIVARA	DO	NORTE	DO	
PARANA – CIBACAP. 
 Art. 2º - O MUNICÍPIO repassará ao CIBACAP, como fruto de rateio, devidamente discutido 
e	homologado	em	Assembleia	Geral	específica,	o	montante	de	R$	19.000,00	(Dezenove	mil	Reais)	no	
exercício	de	2020,	com	a	finalidade	de	atender	o	custeio	das	despesas	de	manutenção.
 Art. 3º - Caberá ao MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal de Finanças supervisionar, 
bem	como	fiscalizar	os	repasses	ao	Consórcio	CIBACAP.
	 Art.	4º	-	O	Consórcio	CIBACAP	prestará	contas	do	valor	recebido	ao	TCE-Pr,	em	conformi-
dade com a legislação em vigor.
 Art. 5° - As despesas decorrentes da presente Lei ocorrerão de acordo com a autorização de 
credito adicional especial suplementar previsto neste Artigo, e destina-se a suplementação, das dotações 
abaixo, constantes da Tabela Explicativa da despesa do orçamento em vigor conforme artigo 43, §1º, III 
da Lei 4.320/64. 
 SUPLEMENTAÇÃO:
 02 – GABINETE DO PREFEITO 
 02.002 – GABINETE DO PREFEITO
 04.122.0002.2.2.302 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
	 3.3.71.70.00.00	RATEIO	PELA	PARTICIPAÇÃO	EM	CONSÓRCIO	PÚBLICO
 FONTE - 1002 – SUPERAVIT FINANCEIRO....................................................R$   13.000,00
 CANCELAMENTO
- Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 
43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superávit Financeiro do exercício anterior...........R$  13.000,00
 SUBTOTAL ........................................................................................................R$  13.000,00
	 Art.	6º	 -	Fica	o	Poder	Executivo	Municipal	autorizado	a	firmar	o	acordo	para	confissão	e	
pagamento de débitos oriundos de custeio de despesas administrativas, compreendidos entre 06/2019 
e	12/2019,	junto	ao	CONSÓRCIO	INTERMUNICIPAL	DE	BACIA	CAPIVARA	DO	NORTE	DO	PARANA-	
CIBACAP.
	 Art.	7º	-	As	despesas	oriundas	com	a	confissão	do	débito	ocorrerão	de	acordo	com	a	autori-
zação de credito adicional especial suplementar previsto neste Artigo, e destina-se a SUPLEMENTAÇÃO/
CANCELAMENTO, das dotações abaixo, constantes da Tabela Explicativa da despesa do orçamento em 
vigor conforme artigo 43, §1º, III da Lei 4.320/64. 
 SUPLEMENTAÇÃO:
 02 – GABINETE DO PREFEITO 
 02.002 – GABINETE DO PREFEITO
 04.122.0002.2.2.302 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 4.6.71.70.00.00 – PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTATUAL RESGATADO
 FONTE - 1002 – SUPERAVIT FINANCEIRO.......................................................R$   6.000,00
 CANCELAMENTO
- Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 
43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superávit Financeiro do exercício anterior.............R$    6.000,00
 SUBTOTAL ........................................................................................................R$    6.000,00
 TOTAL GERAL..................................................................................................R$ 19.000,.00
 Art. 8º - Caberá ao Município a responsabilidade pelo pagamento de valores decorrentes de 
eventuais ações judiciais, exclusivamente dentro dos limites dos percentuais da sua cota parte.
 PARAGRAFO UNICO - O pagamento referido no caput somente será efetivado, quando da 
decisão	final	do	Poder	Judiciário,	ou	em	caso	de	acordo	deliberado	conjuntamente	com	os	municípios	que	
integraram o CIBACAP, seja pela via judicial ou administrativa, devidamente homologado pela autoridade 
competente.
 Art. 9º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotação orçamentária 
específica,	consignada	nos	orçamentos	anuais.	
 Art. 10º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Edifício da prefeitura municipal de Primeiro de Maio, aos 16 dias do mês de abril de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4.566, DE 17 DE ABRIL DE 2020
 Declara ponto facultativo o dia 20 de abril de 2020 no âmbito da Administração Pública 
Municipal,	conforme	especifica.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições:
 Considerando que o dia 21 de abril de 2020, dia de Tiradentes, é considerado feriado nacio-
nal, conforme art. 1° da Lei n. 662/1949;
 Considerando que o dia 20 de abril de 2020 não haverá expediente em diversas repartições 
públicas na região;
 Considerando a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e o estado de emergência em 
saúde púbica, onde a prática do isolamento social é a mais recomendada; 
 RESOLVE: 
 Art. 1° Declarar ponto facultativo o dia 20 de abril de 2020 no âmbito da Administração 
Pública Municipal, exceto para cumprimento no Hospital Municipal, Posto de Saúde e Coleta de Lixo.
 Art. 2° No dia 22 de abril de 2020 o expediente volta ao seu funcionamento normal em toda 
a Administração Pública.
 Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 17 de abril de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 4.906, DE 17 DE ABRIL DE 2020
 Dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde públi-
ca decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei,  
 CONSIDERANDO as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingen-
ciamento em Saúde do COVID-19 instituído pelo Decreto n. 4.883/2020, de 18 de março de 2020, em 
reunião ocorrida no dia 17/04/2020;
 CONSIDERANDO o contido no Decreto Municipal nº 4.902/2020, que promoveu a abertura 
de algumas atividades comerciais;
 CONSIDERANDO que as regras relacionadas a esta matéria poderão ser alteradas a qual-
quer tempo, mediante análise técnica; 
 DECRETA:
 Art. 1º Fica mantida a prática do distanciamento social, bem como a limitação da circulação 
de pessoas como forma de manutenção do impedimento da propagação do novo vírus (COVID-19) no 
Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná.
 Art. 2º Ficam estabelecidas novas medidas de prevenção do contágio e enfretamento da 
emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), em 
consonância	com	os	decretos	municipais	editados	anteriormente	sobre	o	tema,	para	fim	de	restabelecer	
e regulamentar o funcionamento do setor produtivo e comercial do Município de Primeiro de Maio.
 Art. 3º Fica autorizado o funcionamento do comércio, prestadores de serviços, autônomos 
e estabelecimentos comerciais a partir de 20/04/2020, desde que obedecidas as normas editadas no 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

 Município de Bela Vista do Paraíso torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 
08	de	maio		do	ano	de	2020,	na	Rua	Joaquim	Ladeia		n°	150		em	Bela	Vista	do	Paraíso	,	Paraná,	Brasil,	
TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) 
obra(s):

Local do objeto Objeto Quantidade Prazo de execução

Sede do 
município

Fornecimento e instalação de equipamentos 
para parque infantil

05 90 dias

 A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail 
licitacao@pmbvista.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser 
encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43) 3242-
8110.
 Bela Vista do Paraíso, 16 de abril de 2020.

Leonardo A. Savariego Conceição
Presidente da CPL

DECRETO Nº 059/2020
	 SÚMULA:Define	horário	de	funcionamento	de	clinicas	de	saúde,	academias,	sorveteria	e	
salões de beleza, cabeleireiros, barbearias, e comercialização de doces e salgados e dá outras providen-
cias.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais, 
 D E C R E T A:
	 Art.	1º	A	fim	de	conter	o	fluxo	e	diminuir	a	circulação	de	pessoas	e	evitar	aglomerações,	
as clinicas de particulares de atendimento na área da saúde, bem como, as academias, terão os seus 
horários de funcionamento estabelecidos da seguinte forma:
 I – de segunda as sextas-feiras das 06h00min às 21h00min;
 Art. 2º Para o exercício das atividades, devem ser obedecidas todas as regras de vigilância 
e saúde emanadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais sobre o tema COVID-19, e no 
caso	do	Município	de	Belas	Vista	do	Paraíso,	as	regras	gerais	e	especificas	de	cada	atividade,	já	previs-
tas no Decreto Municipal nº 50/2020.
 Art. 3º Os estabelecimentos comerciais denominados sorveterias, obedecidas todas as re-
gras de vigilância e saúde emanadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais sobre o tema 
COVID-19, bem como, as regras já estabelecidas no Decreto Municpal nº 50/2020 terão os seus horários 
de funcionamento estabelecidos da seguinte forma:
 I – Diariamente das 13h00min às 21h00min; sendo vedado o consumo no local.
 Art.4º As clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e serviços de podologia, obede-
cidas todas as regras de vigilância e saúde emanadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais 
sobre o tema COVID-19, bem como, as regras já estabelecidas no Decreto Municipal nº 50/2020 terão os 
seus horários de funcionamento estabelecidos da seguinte forma:
 I – de segunda as sextas-feiras das 12h00min às 18h00min
 II – aos sábados das 08h00min às 12h00min
 Art. 5º Os estabelecimentos comerciais que vendem exclusivamente, doces, salgados e 
pastéis, tendo em vista sua característica, poderão funcionar da seguinte forma:
 I – de segunda as sextas-feiras das 10h00min às 18h00min
 II – aos sábados das 08h00min às 12h00min
Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, em 16 de abril de 2020.

Edson Hipólito Gonçalves
Dir. Depto. de Administração

Edson Vieira Brene
Prefeito do Município

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 008/2019
 Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2019.
 Contrato n°: 019/2019 
 ID: 1293
 Objeto: Contratação de Instituição Integradora de Estágios Supervisionados para operacio-
nalização de programas de estágio no Município.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN
 Vigência: 12 (doze) meses.
 Início do Contrato: 01/04/2020 
 Término do Contrato: 31/03/2021
 Bela Vista do Paraíso, 01 de Abril de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito do Município 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo Aumento do Quantitativo em 25%
 Processo Administrativo nº 022/2019
 Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2019.
 Contrato n°: 036/2019  
 ID: 1311
 Objeto: Contratação de empresa especializada para futuro e eventual fornecimento de pe-
ças,	componentes	e	acessórios	de	reposição	originais	ou	genuínas	e	novos,	de	primeira	linha	que	serão	
utilizados na manutenção e conservação dos veículos leves, semi pesados e pesados para atender as 
requisições dos Departamentos Municipais.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: UNIÃO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIOS LTDA - EPP
 Valor total de Todos os Itens Aditivados: R$ 52.500,00 (cinqüenta e dois mil e quinhentos 
reais)
 Bela Vista do Paraíso - PR, 17 de Abril de 2020

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de PRAZO
 Processo Administrativo nº 008/2019
 Modalidade: Pregão Presencial nº 004/2019.
 Contrato n°: 019/2019 
 ID: 1293
 Objeto: Contratação de Instituição Integradora de Estágios Supervisionados para operacio-
nalização de programas de estágio no Município.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN
 Valor Contratual Aditivado: R$ 243.739,68 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e 
trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).
Valor Anual da Bolsa Auxilio                        224.038,92
Valor Anual da Taxa de Administração       1700,76
Valor Anual do Vale Transporte                          18.000,00
Valor Anual da Bolsa Auxilio + Taxa de Administração + Auxilio Transporte todos os níveis)     243.739,68
 Vigência: 12 (doze) meses.
 Início do Contrato: 01/04/2020 
 Término do Contrato: 31/03/2021
 Bela Vista do Paraíso, 01 de Abril de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito do Município 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 14, DE 20  DE MARÇO DE 2.020.
 EMENTA: Dispõe sobre a suspensão das atividades administrativas da Câmara Municipal 
de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no dia 20 de abril de 2.020, e dá outras providências.
 Presidente da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, SENHOR ELE-
NILSON	JOSÉ	ESPANHOLO,	nos	termos	das	prerrogativas	que	lhe	são	conferidas	pelo	Regimento	Inter-
no desta Casa e;
 Considerando que ainda perdura as medidas de segurança preventiva de modo a evitar a 
proliferação	do	COVID-19	–	CORONAVÍRUS,	em	obediência	as	recomendações	dos	órgãos	oficiais	de	
Saúde Pública Federal e Estadual, assim, preservando a saúde  dos servidores desta Casa, Vereadores 
e demais participantes/espectadores.
	 Eu,	 ELENILSON	 JOSÉ	 ESPANHOLO,	 Presidente	 da	 Câmara	 Municipal	 de	 Primeiro	 de	
Maio, Estado do Paraná, decreta suspensão das atividades  administrativas interna da Câmara no dia 20 
de abril  de 2.020, retornando as atividades administrativas interna no dia 22 de abril de 2.020:
 Artigo 1º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos para esta data.
 Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Câmara Municipal, 17 de abril de 2.020.

ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

presente decreto.
 Parágrafo único. Fica mantidas suspensas, por período indeterminado, as seguintes ativida-
des:
	 I	–	Eventos	artísticos,	literários	ou	afins;
 II – Clubes, associações recreativas e equiparadas;
 III – Academias de ginásticas, ballet, dança e equiparadas;
 IV – Áreas comuns, playgrounds, salões de festas e piscinas;
 V – Cultos e atividades religiosas;
 VI – Escolas e CMEI`s públicos e particulares;
 VII – Clubes, jogos e competições esportivas;
 VIII – Parques infantis;
 IX – Festas do tipo shows, baladas, aniversários; casamentos, formaturas;
 X – Atividades ao ar livre com aglomeração, visitação a praças e uso das academias de 
saúde;
 XI – Cursos presenciais;
 XII – Bares, Botecos e congêneres;
 XIII – Casas noturnas, boates e congêneres.
 Art. 4º A partir de 20/04/2020, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais cujas ativi-
dades estejam elencadas no caput artigo 3º devem obedecer, além das medidas dispostas em decretos 
municipais anteriormente expedidos, em especial o art. 2º do Decreto 4.902/2020, as seguintes medidas 
de controle sanitário impostas:
	 I	–	Disponibilizar	um	funcionário	para	controlar	eventuais	filas	que	se	fizerem	na	parte	exter-
na do estabelecimento;
 II – Sem exceção, somente poderão ser atendidos pelos estabelecimentos (essenciais ou 
não), pessoas que estejam utilizando máscara, inclusive os funcionários e empresários.
 III – Fica proibido o consumo de quaisquer produtos dentro dos estabelecimentos comer-
ciais.
 Art. 5º As clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e serviços de podologia, além 
das medidas previstas no artigo 4º, no que couber, deverão observar as seguintes condições:
 I – O atendimento deverá ser realizado com restrição de público limitado à um cliente por 
vez, independente de quantos funcionários/proprietários tenha o estabelecimento.
 II – O agendamento deverá ser realizado via não presencial, sendo recomendado que o 
profissional	questione	se	o	cliente	apresenta	os	seguintes	sintomas:	febre,	tosse,	congestão	nasal,	difi-
culdade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, caso positivo, o mesmo 
deverá ser orientado a entrar em contato com a Secretaria de Saúde e/ou atendimento médico, não 
devendo o agendamento/atendimento ser realizado;
 III – Fica proibida a permanência em sala de espera, sendo que o cliente deve ser encami-
nhado diretamente ao ambiente onde será atendido e usando máscara;
 IV – Deverá ser realizada a desinfecção com álcool 70%, solução clorada (0,5% a 1%) ou 
sanitizante adequado segundo recomendações da Anvisa, ao término de cada atendimento nas áreas 
como corrimão, maçanetas, bancadas, macas, poltronas, cadeiras e materiais usados em contato com o 
cliente
 V – Restringir a prova de itens de vestuário, inclusive calçados, em seus estabelecimentos, 
focando suas atividades (vendas).
	 Art.	6º	Somente	poderão	funcionar	os	estabelecimentos	que	firmarem	o	TERMO	DE	RES-
PONSABILIDADE PARA REABERTURA COMERCIAL anexo, independente de atividade essencial ou 
não.
 Art. 7º O horário de atendimento dos estabelecimentos será das 08 (oito) horas às 17 (de-
zessete) horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 08 (oito) horas às 12 (doze) horas.
 Art. 8º As demais atividades comerciais não previstas no artigo 1º deste Decreto devem 
permanecer fechados até o dia 24/04/2020, inclusive.
 Art. 9º Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 17 de abril de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA REABERTURA E FUNCIONAMENTO EMPRESARIAL 
 Eu,__________________________________________, inscrito no Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) sob o n° _____________________________, representante legal da empresa _______
______________________________,	 registrada	 no	CNPJ	 nº	 _______________________________	 e	
estabelecida no endereço (Rua, nº, bairro, complemento e CEP) ______________________ _________
_______________________________________________________ 

 DECLARO, sob as penas da Lei, que os responsáveis pela empresa, bem como todos 
os colaboradores, tomaram conhecimento das normas e exigências constantes nas Orientações emi-
tidas pelo Departamento Municipal de Saúde e no Decreto Municipal nº 4.883/2020, Decreto Munici-
pal nº 4.885/2020, Decreto Municipal nº 4.886/2020, Decreto Municipal 4.892/2020, Decreto Munici-
pal 4.897/2020, Decreto Municipal 4.898/2020, Decreto Municipal 4.900/2020, Decreto Municipal nº 
4.902/2020 e Lei Municipal 745/2020, e estão cientes de todas as ações que devem ser tomadas no 
desenvolvimento das atividades laborais e empresariais. Declaro ainda que todos estão aptos a seguirem 
as normas de saúde, obedecendo às regras dispostas pelo município.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Atividade principal da empresa: _____________________________________
 Quantidade de colaboradores: ______________________________________ 
 Telefones de contato: ___________________________________
 Do estabelecimento: ______________________________________________
 Do responsável legal: _____________________________________________ 
 Primeiro de Maio/PR, ____ de ________de 2020.

____________________________________________
Responsável


