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bs: Proc. Significa Processados e A Proc. Significa A Processar. 
 Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 30 de junho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal 

DECRETO Nº 4.983, DE 13 DE JULHO DE 2020
 Dispõe sobre as aulas não presenciais e a oferta de atividades não presenciais nas Escolas Muni-
cipais e Centros Municipais de Educação Infantil, e dá outras providências.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e:
 Considerando que o artigo 6° do Decreto n. 4.883/2020, de 18 de março de 2020, determinou a 
suspensão das aulas em todas as escolas públicas municipais por tempo indeterminado;
 Considerando a Medida Provisória n. 934/2020, de 1° de abril de 2020, que estabelece normas 
excepcionais sobre o ano letivo da Educação Básica e do Ensino Superior, decorrentes das medidas para enfre-
tamento da situação de emergência de saúde pública que trata a Lei n. 13979, de 06 de fevereiro de 2020;
 Considerando o Parecer CNE/CP n. 5/2020, de 28/04/2020 do Conselho Nacional de Educação, 
que trata sobre a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presen-
ciais para fins de cumprimento de carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;
 Considerando o Ofício Circular n. 042/2020 – DEDUC/SEED, que trata do planejamento de ava-
liações das redes municipais durante o período de pandemia do COVID-19; 
 Considerando a Deliberação CEE/CP n. 01/2020 e 02/2020, de 25 de maio 2020, do Conselho 
Estadual de Educação do Paraná, que autoriza às instituições de ensino credenciadas e com cursos e modali-
dades já autorizados e/ou reconhecidos de Educação Básica e Educação Superior, a oferta de atividades não 
presenciais;
 Considerando a Orientação Conjunta n. 006/2020 – DEDUC/DPGE/SEED, de 26/05/2020, da 
Secretaria Estadual de Educação, que orienta as Redes Públicas Municipais quanto à reelaboração do calen-
dário escolar e ao preenchimento do Livro Registro de Classe e Livro Registro de Classe Online Municípios, em 
decorrência do regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual 
de Ensino do Paraná, conforme disposto na Deliberação n. 01/2020 e 02/2020 – CEE/PR;
 Considerando o Ofício n. 23/2020, protocolo 1069/2020 da Secretaria Municipal de Educação, 
onde aponta atribuições legais para o efetivo planejamento no setor da Educação Municipal de Primeiro de 
Maio – Paraná, bem como a organização das atividades nos CMEIs e Escolas Municipais durante o período de 
Pandemia;
 DECRETA:
 Art. 1º Para fins de cumprimento da carga horária anual que o estudante tem direito, será ofertada 
atividade pedagógica não presencial, durante o período de suspensão das aulas presenciais em decorrência da 
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
 § 1° A partir de 20/04/2020 tiveram início as aulas por meio de atividades não presenciais do 
Ensino Fundamental.
 § 2° A partir de 20/04/2020 tiveram início as aulas por meio de atividades não presenciais da 
Educação Infantil;    
 DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS
 Art. 2º A retomada as aulas do ano de 2020, enquanto durar o período de pandemia, será efetuada 
pelas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais.
 § 1º A Atividade Pedagógica Não Presencial é definida como conjunto de atividades escolares 
(impressa ou por meios virtuais) vinculadas às habilidades e competências previstas no Currículo da Rede Mu-
nicipal para o Ensino Fundamental, para a Educação Infantil, que serão previamente planejadas e elaboradas 
pelo docente, sob orientação da coordenação pedagógica, para ser realizada pelo estudante fora do ambiente 
escolar.
 § 2º As Atividades Pedagógicas Não Presenciais poderão acontecer por meios digitais (vídeo au-
las, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros) e ainda pela adoção de material didático impresso com 
orientações pedagógicas e leituras, projetos, pesquisas e utilização do livro didático.
 Art. 3º Os profissionais da educação retornarão às atividades nas suas respectivas unidades es-
colares uma vez por semana, resguardando as medidas de enfrentamento da epidemia do coronavírus – COVID 
19, presencialmente e por meio de trabalho home-office, organizado pelo gestor escolar, para entrega de ativida-
des e atendimento aos pais, equipe pedagógica em três vezes por semana, por meio período.
 § 1º Para a execução do home office os profissionais podem optar por meios virtuais como E-mail, 
Telegram, Facebook, WhatsApp, videochamada do Google Meet, Zoom, ou outras opções de plataformas di-
gitais para encontros síncronos e comunicação com os alunos, estando disponível no horário organizado pela 
unidade.
 § 2º Por meio do trabalho home-office o professor deverá realizar o atendimento aos alunos e pais 
utilizando de meios virtuais, planejamento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais, elaboração de aulas re-
motas, encaminhamento e correção das Atividades Pedagógicas Não Presenciais, reunião com a equipe gestora 
à distância, e outros trabalhos inerentes a função do docente.
 Art. 4º As Atividades Pedagógicas Não Presenciais deverão ser planejadas para o período de uma 
semana considerando a carga horária letiva de cada Componente Curricular segundo a Matriz Curricular, bem 
como, a idade do educando, as condições de acesso e de autonomia para realização das atividades e uso das 
ferramentas tecnológicas, quando disponível.
 Art. 5º As Atividades Pedagógicas Não Presenciais deverão ser amplamente divulgadas para a 
comunidade escolar pelos canais de comunicação que a equipe pedagógica considerar mais apropriados.
 Parágrafo Único. As Atividades Pedagógicas Não Presenciais deverão seguir cronograma estabe-
lecido pela Unidade Escolar, respeitando a carga horária de cada componente curricular.
 Art. 6º A distribuição do material será realizada preferencialmente por grupos de WhatsApp, e-mail, 
plataforma virtual e por atividades impressas, priorizando o uso do livro didático e de acordo com a peculiaridade 
de cada Unidade Escolar.
 Art. 7º As Atividades Pedagógicas Não Presenciais que serão enviadas online ou impressas pas-
sarão pela análise da coordenação pedagógica e a devolutiva será realizada de acordo com o cronograma 
estabelecido pela unidade escolar.
 Art. 8º O modo de comunicação com os alunos poderá ser físico ou virtual, dependendo das 
condições de acesso do estudante e familiares, priorizando os meios de comunicação não presenciais a fim de 
evitar a circulação e aglomeração de pessoas no ambiente escolar.
 Parágrafo Único. Na necessidade da presença dos pais ou responsáveis, a unidade escolar de-
verá seguir as normativas sanitárias, não permitindo aglomeração, de forma que seja agendado e escalonado 
o atendimento ao público. Essas medidas sanitárias deverão ser adotadas tanto no ato da entrega quanto na 
devolutiva das Atividades Pedagógicas Não Presenciais
 DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Art. 9º Compete a Direção Escolar em relação à Atividade Pedagógica Não Presencial.
 I - estabelecer, em conjunto com a equipe pedagógica, a melhor forma de comunicação com o 
estudante, a fim de garantir a entrega e o recebimento das Atividades Pedagógicas Não Presenciais a serem 
realizadas nesse período;
 II - organizar escalas presenciais ou por reuniões, utilizando meios digitais, para que os professo-
res das turmas realizem o planejamento conjunto das Atividades Pedagógicas Não Presenciais para cada ano/
etapa e modalidade de ensino, de acordo com os componentes curriculares;
 III - garantir a sistematização e registro de todas as Atividades Pedagógicas Não Presenciais para 
fins de comprovação do cumprimento da carga horária;
 IV - acompanhar criteriosamente os procedimentos relativos ao planejamento, à entrega e à apli-
cação das Atividades Pedagógicas Não Presenciais.
 V - estabelecer o melhor modo de comunicação com os pais e alunos para dar os informes perti-
nentes as Atividades Pedagógicas Não Presenciais, respeitando as condições de acesso do estudante e familia-
res, priorizando os meios de comunicação não presenciais a fim de evitar a circulação e aglomeração de pessoas 
no ambiente escolar.
 Parágrafo Único. Caso no momento da devolutiva das atividades estiver vigorando medidas res-
tritivas de contato em virtude da pandemia COVID-19, compete a direção escolar seguir os direcionamentos de 
segurança sanitária evitando o contato presencial até que seja liberada pelas autoridades competentes.
 Art. 10 Compete ao Coordenador Pedagógico, em relação à Atividade Pedagógica Não Presencial:
 I - solicitar aos docentes as atividades escolares que deverão ser apresentadas à Coordenação 
Pedagógica, em conformidade com as orientações provindas da Secretaria Municipal de Educação;
 II - acompanhar o processo de execução das Atividades Pedagógicas Não Presenciais para orien-
tações e intervenções necessárias;
 III - articular, juntamente com o Professor, contato direto com a família ou estudante por meio 
dos canais de comunicação estabelecidos para repasse e recebimento das atividades escolares e providências 
docentes;
 IV - encaminhar as Atividades Pedagógicas Não Presenciais revisadas para o professor para que 
este encaminhe para o estudante ou pais/responsáveis.
 Art. 11 Compete aos Docentes, em relação à Atividade Pedagógica Não presencial:
 I - planejar e elaborar as Atividades Pedagógicas Não Presenciais em consonância com o Currí-
culo da rede municipal e Matriz Curricular;
 II - enviar as Atividades Pedagógicas Não Presenciais para Coordenação Pedagógica dentro do 
prazo estabelecido para orientação das mesmas;
 III - acompanhar a devolutiva das Atividades Pedagógicas Não Presenciais e garantir um processo 
avaliativo contínuo;
 IV - arquivar as devolutivas das Atividades Pedagógicas Não Presenciais para fins de compro-
vação do desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo, da carga horária anual e dos dias letivos 
previstos no Calendário Escolar;
 V - estabelecer um canal de comunicação, utilizando preferencialmente os meios virtuais, com o 
aluno, pais ou responsável, bem como estar disponível para atendimento ao educando conforme cronograma 
estabelecido pela Unidade Escolar.
 DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
 Art. 12 Os serviços da Educação Especial, realizados pelos professores do Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE), serão garantidos, aos estudantes público alvo da Educação Especial durante 
todo o período de Atividades Pedagógicas Não Presenciais, enquanto perdurar a impossibilidade de atividades 
presenciais nas Unidades Educacionais.
 Parágrafo único. Os Professores de Atendimento Educacional Especializado - AEE ficarão respon-
sáveis pelas adequações das Atividades Pedagógicas Não Presenciais a serem realizadas para os alunos por 
eles atendidos.
 Art. 13 Para que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) seja efetivado durante todo esse 
período, os profissionais acima descritos ficarão responsáveis pelas adequações das Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais a serem realizadas, bem como pela organização (seleção, adequação, elaboração) dos recur-
sos necessários à realização das atividades pedagógicas pelos estudantes público alvo da Educação Especial.
 Art. 14 Caberá aos profissionais da Educação Especial, realizar uma articulação com as famílias, 
para organizarem as atividades pedagógicas, com as adequações necessárias e devidos recursos, em conso-
nância com a realidade familiar de cada estudante. Essa interação com as famílias, deverá ocorrer de maneira 
restrita ao desempenho de suas funções. Efetivando as orientações específicas às famílias e favorecendo o 
apoio necessário para a execução das Atividades Pedagógicas Não Presenciais.
 Art. 15 Os profissionais da Educação Especial, deverão se comunicar com professores regentes 
dos componentes curriculares das turmas os quais estão inseridos, realizando a mediação junto ao (s) aluno (s) 
ao qual (is) são responsáveis. Essa mediação se dará de forma não presencial, cabendo a esses profissionais, 
organizar as atividades, realizar a seleção e adequação de recursos e encaminhar aos pais e/ou responsáveis 
pelos alunos público alvo da Educação Especial.
 Art. 16 Para que as adequações das Atividades Pedagógicas Não Presenciais sejam coerentes 
com as necessidades pedagógicas do estudante, será preciso considerar o Plano de Atendimento Individua-
lizado (PDI), as condições de autonomia do estudante, a seleção de recursos de acessibilidade, para que o 
estudante possa realizar, com a ajuda de mediação de algum familiar e/ou responsável, a atividade no ambiente 
doméstico.
 Art. 17 O Professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), também deverá orientar o 
uso, quando necessário, de recursos de acessibilidade, disponíveis na Sala de Recursos Multifuncional.
 Art. 18 As adequações das atividades para os alunos com deficiência intelectual devem contem-
plar recursos variados de acessibilidade, uso de imagens, textos curtos, atividades contendo comando e orienta-
ções objetivas, garantindo o grau de complexidade adequado às possibilidades do estudante.
 Parágrafo único. Toda mediação realizada durante esse período de Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais deverá ser devidamente registrada no diário de classe, como exigência documental para comprova-
ção da efetivação dos serviços da Educação Especial.
 DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Art. 19 Os Centros De Educação Infantil devem desenvolver materiais de orientações aos pais ou 
responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo para 
realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, atendimento 
essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais.
 Art. 20 Para realização destas atividades, embora informais, mas também de cunho educativo, 
pelas famílias, serão elaboradas pelas Unidades as orientações e sugestões aos pais ou responsáveis sobre ati-
vidades sistemáticas que possam ser realizadas com seus filhos em seus lares, durante o período de isolamento 
social.
 § 1º Para crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais devem indicar atividades 
de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas de crianças, e oferecer aos pais 
ou cuidadores a orientação, como modelos de leitura em voz alta em vídeo ou áudio, para engajar as crianças 
pequenas nas atividades e garantir a qualidade da leitura.
 § 2º Para crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da mesma forma, 
atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais ou responsáveis, desenho, brincadeiras, jogos, 

músicas de criança e até algumas atividades em meios digitais quando for 
possível.
 § 3º Proporcionar brincadeiras, conversas, jogos, desenhos, 
entre outras para os pais ou responsáveis desenvolverem com as crianças, orientando as famílias a estimular 
e criar condições para que as crianças sejam envolvidas nas atividades rotineiras, transformando os momentos 
cotidianos em espaços de interação e aprendizagem.
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art. 21 As Unidades Escolares devem ofertar as Atividades Pedagógicas Não Presenciais inte-
gradas ao Currículo da Rede Municipal, para garantir que os direitos de aprendizagem dos estudantes sejam 
atendidos.
 Art. 22 A avaliação do processo de ensino e da aprendizagem do aluno será de acordo com a 
devolutiva das atividades realizadas, bem como, para a organização do trabalho pedagógico.
 Art. 23 Após o retorno presencial será realizado diagnóstico para verificação da aprendizagem 
dos alunos durante esse período de Atividade Pedagógica Não Presencial.
 Art. 24 Os professores deverão fazer registro das atividades desenvolvidas por meio de “Diário 
de Classe”, Portfólios, fotos, arquivo dos planejamentos, dentre outros, para cômputo da sua carga horária de 
trabalho. 
 Parágrafo único. A Direção Escolar em conjunto com a equipe pedagógica optarão pela forma 
mais apropriada para o registro e arquivamento das atividades desenvolvidas nesse período de emergência.
 Art. 25 Compete às autoridades competentes definir sobre o retorno das aulas presenciais da 
Rede Municipal de Ensino de Primeiro de Maio.
 Art. 26 Caberá à Secretaria Municipal de Educação o acompanhamento e monitoramento da apli-
cação das Atividades Pedagógicas Não Presenciais, assim como repassar as orientações recebidas do Núcleo 
Regional de Educação.
 Art. 27 Para fins de organização do calendário escolar, ficam estabelecidas as seguintes medidas:
 I – antecipação do período de recesso escolar da Rede Pública Municipal de ensino previsto para 
06/07/2020 a 20/07/2020, usufruído durante o período de 20/03/2020 a 03/04/2020; 
 II – antecipação dos recessos previstos em 20/04/2020, 12/06/2020, 13/10/2020 e 18/12/2020, 
usufruídos durante o período de 06/04/2020 a 09/04/2020;
 Parágrafo único. Os demais ajustes necessários no calendário escolar serão estabelecidos pela 
Secretaria de Educação, nos moldes e orientações a serem fixados pelos órgãos superiores.
 Art. 28 Altera o artigo 6° do Decreto n. 4.883/2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 6º As aulas presenciais em escolas públicas municipais ficam suspensas a partir de 20 de 
março de 2020, por tempo indeterminado.”
 Art. 29 Durante o período de suspensão das aulas presenciais, fica dispensado do registro de 
ponto eletrônico os funcionários lotados nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil.
 § 1° Uma vez por semana os professores deverão comparecer nas Escolas Municipais e Centros 
Municipais de Educação Infantil para entrega e recebimento das atividades. 
 § 2° A Direção e Equipe Pedagógica das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação 
Infantil deverão comparecer aos estabelecimentos 3 (três) vezes na semana, por meio período, para suporte aos 
professores e atendimento aos pais; 
 Art. 30 Durante o período de atividades não presenciais, a direção deverá organizar o quadro de 
hora-atividade remota não presencial aos professores.
 Art. 31 Durante o período suspensão das aulas presenciais, o transporte escolar fica suspenso, 
com exceção de apenas 01 (um) motorista que ficará disponível uma vez por semana para atendimento aos 
alunos da APAE e os demais dias ficará à disposição da Secretaria de Educação para entrega de atividades 
escolares aos alunos da zona rural.
 Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 22 de julho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal

Decreto  nº 4990/2020 de 22/07/2020
 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$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orça-
mentárias.
 Suplementação
 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
 09.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
 09.002.18.541.0013.2.309. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
  252 - 3.3.90.47.00.00 01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
   CONTRIBUTIVAS                         22.000,00
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
  960 - 3.3.90.30.00.00 3498 MATERIAL DE CONSUMO                         10.000,00
 Total Suplementação:                              32.000,00
 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
 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
  828 - 3.1.90.11.00.00 3498 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 CIVIL                                 10.000,00
 10.003.10.302.0011.2.317. MAC - PROGRAMA DO SAMU
 363 - 4.6.90.71.00.00 01303 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
   RESGATADO                                22.000,00
 Total Redução:                              32.000,00
 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  22 de julho de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 4667/2020 DE 21 DE JULHO DE 2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRI-
BUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4883/2020, de 18/03/2020, estabelece medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavirus (CO-
VID-19), no âmbito do Município de Primeiro de Maio;
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4885/2020, de 20/03/2020, decreta situação de emergência 
no Município de Primeiro de Maio, como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronaví-
rus (COVID-19);
 CONSIDERANDO, o § 6º, do Decreto Nº 4892/2020, de 25/03/2020, que para os casos em que 
haja necessidade de afastamento de servidor pelos motivos de que trata o caput deste artigo, sem contudo, 
possibilidade técnica e operacional de se conceder o teletrabalho, fica autorizada, a critério exclusivo da Admi-
nistração: a) - a concessão de férias, inclusive de forma antecipada;
 CONSIDERANDO, o despacho da Secretária de Saúde no formulário de afastamento – grupo de 
risco – Covid-19;
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares, de 16/07/2020 a 14/08/2020, 
ao servidor José Izaias de Almeida, matrícula 400939, cargo Motorista II, referente ao período aquisitivo de 
17/03/2018 a 16/03/2019.
 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 21 de julho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4661, DE 17 DE JULHO DE 2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRI-
BUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4883/2020, de 18/03/2020, estabelece medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavirus (Co-
vid-19), no âmbito do Município de Primeiro de Maio;
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4885-2020, de 20/03/2020, decreta situação de emergência 
no Município de Primeiro de Maio, como medida de enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronaví-
rus (COVID-19);
 CONSIDERANDO, os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, do Art. 1º, do Decreto Nº 4892/2020, de 25/03/2020:
 § 1º Considera-se teletrabalho o trabalho prestado remotamente por servidor público ocupante 
de cargo efetivo ou em comissão, com a utilização de recursos tecnológicos, fora das dependências físicas do 
órgão ou entidade de sua lotação, e cuja atividade, não constituindo, por sua natureza, trabalho externo, possa 
ter seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles de atuação presencial.
 § 2º Fica estabelecida a possibilidade do teletrabalho, a critério de avaliação da Secretaria vin-
culada, aos servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, com doenças crônicas, problemas respiratórios, 
gestantes, lactantes.
 § 3º São objetivos do teletrabalho: 
 I – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores que tenham dificuldade de deslocamento 
decorrente do fato devidamente reconhecido pelo Poder Público;
 II – resguardar a saúde do servidor considerado parte de grupo de risco devidamente reconhecido 
pelas autoridades de saúde e/ou sanitárias;
 III – resguardar a saúde pública de risco de propagação do Coronavírus (COVID-19).
 § 4º A realização do teletrabalho é restrita às atribuições em que seja possível mensurar objetiva-
mente o desempenho, e sujeita-se à análise e deliberação do Poder Público.
 § 5º A realização de teletrabalho será concedida mediante Portaria Municipal, após análise de 
justificativa e de viabilidade técnica e operacional pela Secretaria responsável, aos servidores que, por estarem 
em situação constante do § 2º deste artigo, seja recomendado o trabalho remoto.
 CONSIDERANDO, o despacho da Secretária de Saúde no formulário de afastamento – grupo de 
risco – Covid-19;
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder a partir de 12/06/2020, o regime de trabalho remoto (teletrabalho), a servidora 
Juliane Marques Moreno Baldo, matrícula 101454, cargo de Enfermeiro, exercendo as funções no horário das 
07:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h, até 10/08/2020.
 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 17 de julho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4669/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRI-
BUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 CONSIDERANDO, o contido no artigo 117 da Lei n°. 183/1994, onde as férias somente poderão ser 
interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna ou por motivo de superior interesse público;
 CONSIDERANDO, o interesse público e por imperiosa necessidade de serviço;
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Suspender as férias regulamentares do servidor público municipal abaixo relacionado, a 
contar de 24/07/2020.
MAT. SERVIDOR   CARGO
401323 Michele Sayuri Hashimoto  Advogado
 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 22 de julho de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal


