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           Em seis meses, regularização 
fundiária alcança 1.600 famílias no Paraná

 O Governo do Estado 
ajuda pequenos produtores 
paranaenses, que adquiriram 
terras de particulares e ainda 
não têm a regularização, a 
saírem da condição de pos-
suidores reconhecidos para 
se tornarem, de fato, proprie-
tários de suas terras. Em seis 
meses de ação, o apoio esta-
dual chegou a treze municí-
pios, alcançando 1.600 famí-
lias. Até o final de 2020 serão 
cerca de três mil famílias.
 O Programa de Re-
gularização Fundiária abran-
ge áreas localizadas em vá-
rios municípios e é executado 
pelo Instituto Água e Terra 
(IAT), órgão vinculado à Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Sustentável e do 
Turismo. A meta é alcançar 
15 mil famílias até 2022.
 Como a terra que 
ocupam não são pertencen-
tes ao Estado, a regularização 
se dá por ação de usucapião. 
Encaminhado individualmen-
te, o processo é moroso e 
oneroso. O apoio do Estado é 
fundamental.
 O Instituto Água e Ter-
ra fornece os mapas e memo-
riais descritivos. Toda docu-
mentação está apta para ser 
encaminhada para a Defen-
soria Pública e iniciar a ação 
de usucapião. O trabalho rea-
lizado pelo IAT é a parte mais 
cara de todo o processo e não 
custa nada para as famílias.

INCERTEZAS
 A contratação de pro-
fissionais especializados em 
georreferenciamento e a ela-
boração de toda a documen-

tação é uma despesa impen-
sável para quem sobrevive de 
pequenas culturas.
 “O alto custo da ação 
impediu esses paranaenses 
de expandir seus negócios 
e os condicionaram a uma 
vida de incertezas”, explica 
o secretário do Desenvolvi-
mento Sustentável e do Tu-
rismo, Márcio Nunes. “Lon-
ge de atender as exigências 
bancárias para acesso aos 
financiamentos, a maioria dos 
agricultores não consegue 
agregar valores à produção 
e não pode garantir o direito 
dos herdeiros”, afirma.
 Sem documentos 
das terras ou expectativa de 
conseguir, muitos filhos de 
agricultores abandonaram o 
campo e foram buscar traba-
lho nas cidades. O dinheiro 
investido pelos pais e avós na 
aquisição das terras – muitas 

vezes pago em prestações 
que se estenderam por déca-
das – ao contrário do plane-
jado, não representava segu-
rança no futuro.

AMPLIA HORIZONTES 
 Com o registro de 
propriedade e número de 
matrícula do imóvel é possí-
vel ampliar os horizontes do 
lavrador. O Programa traz 
estabilidade para os proprie-
tários, fomenta a economia 
e aumenta a arrecadação do 
Estado que pode investir em 
mais políticas públicas para 
o crescimento das pequenas 
plantações familiares.
 Várias ações de in-
centivo ao setor, que contam 
com recursos próprios do 
Estado e empréstimos que 
o governo está contratando, 
tornam-se mais acessíveis a 
partir da regularização fundi-
ária. Programas sociais, de 

 VIGENCIA: 12 (doze) meses
 REFERÊNCIA: Inexigibilidade nº 03/2020
 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique-se.    
 Primeiro de Maio, 25 de agosto de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº. 4718/2020 DE 25 DE AGOSTO DE 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. 1892/2020, DE 25/08/2020,
 R    E    S    O    L    V    E:
 Art. 1º Conceder a FLAVIA EDUARDA GAZZOLA, matricula nº. 590162, portadora da cédu-
la de identidade RG nº. 10.760.321-2 SSP/PR, CPF nº. 088.390.679-14, ocupante do cargo de Conselhei-
ro Tutelar, 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade, de 28/08/2020 a 25/12/2020, de conformidade 
com a Constituição Federal.
 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 25 de agosto de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

                          PORTARIA Nº. 4719/2020 DE 25 DE AGOSTO DE 2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4883/2020, de 18/03/2020, estabelece medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Corona-
virus (COVID-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 Coro-
navírus (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 Administração:
 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, datado de 24/08/2020;
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares, de 10/08/2020 a 
08/09/2020, à servidora Juliana Gomes Fernandes Martelozo, matrícula 401405, cargo Técnico de Enfer-
magem, referente ao período aquisitivo de 03/05/2019 a 02/05/2020.
 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 25 de agosto de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4720, DE 25 DE AGOSTO DE 2020
 Designa o servidor Sr. Stivie Wander Fernandes Dias, para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução desta Ata de Registro de Preços. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Acórdão nº 1.094/2013 
do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado o servidor Sr. Stivie Wander Fernandes Dias, matrícula n°. 401684, 
portador da cédula de identidade RG n°. 8.343.628-0, CPF n°. 052.906.549-50, ocupante do cargo efetivo 
de Pedreiro, para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços abaixo relacionada, 
cujo o objeto consiste na contratação de empresa especializada para o fechamento perimetral dos pré-
dios públicos do município.
 I – Ata de Registro de Preços n°. 57/2020, firmado com TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ 
LTDA – EPP, inscrito no CNPJ nº.00.147.794/0001-10.
 Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
  I - Zelar pelo fiel cumprimento da Ata de Registro de Preços, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providên-
cias que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos 
pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Ata de Registro de Preços, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legal-
mente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
  Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 25 de agosto de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

RESOLUÇÃO Nº. 006/2020
 SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação, exercício 2020, do Piso Paranaen-
se de Assistência Social I – PPAS I.
 O Conselho Municipal de Assistência Social de Primeiro de Maio – PR, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas por Lei Municipal Nº. 208 de 14 de dezembro de 1995, alterada pela 
Lei Municipal Nº. 394, de 09 de dezembro de 2010.
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido extraordinariamente no dia 26 
de Agosto de 2020, no uso das suas atribuições regimentais.
 RESOLVE:
 Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação, exercício 2020, referente ao repasse do Piso Paranaense 
de Assistência Social I – PPAS I, cofinanciado pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/PR, 
preenchido no Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo – SIFF;
 Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias.
 Primeiro de Maio/PR, 26 de Agosto de 2020.

RESOLUÇÃO Nº. 007/2020
 SÚMULA: Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação do Incentivo Benefício Eventual 
Covid-19, cofinanciado pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/PR.
 O Conselho Municipal de Assistência Social de Primeiro de Maio – PR, no uso de suas 
atribuições, que lhe são conferidas por Lei Municipal Nº. 208 de 14 de dezembro de 1995, alterada pela 
Lei Municipal Nº. 394, de 09 de dezembro de 2010.
 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, reunido extraordinariamente no dia 26 
de Agosto de 2020, no uso das suas atribuições regimentais.
 RESOLVE:
 Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação, exercício 2020, referente ao repasse do Incentivo Benefí-
cio Eventual Covid-19, cofinanciado pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/PR, preenchido 
no Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo – SIFF;
 Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
contrárias.
 Primeiro de Maio/PR, 26 de Agosto de 2020.

E R R A T A 
 Errata de 
 Ratificação de DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Onde se lê: 
 Valor Total: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
 Leia- se: 
 Valor Total: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 011/2020.
 Processo nº 045/2020
 Ordenador da Despesa: Edson Vieira Brene
 Fornecedor: J. F. Peres Ranieri – ME
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 26 de agosto de 2020.

Leonardo A. Savariego Conceição
Presidente da CPL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo: QUANTIDADE (25%) 
 Processo Administrativo nº 027/2019
 Modalidade: Pregão Presencial nº 013/2019.

 Contrato n°: 046/2019
 ID: 1321
 Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diversos, como carnes, frios e derivados para 
atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI
 Valor Total Aditivado de Todos os Intes: R$ 34.965,40 (trinta e quatro mil novecentos e ses-
senta e cinco reais e quarenta centavos)
 Bela Vista do Paraíso - PR, 26 de Agosto de 2020.

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
 Termo Aditivo de: Prorrogação de Prazo.
 Modalidade: Chamamento Público nº 001/2018.
 Objeto: Profissionais na saúde para a prestação de serviços especializados, no hospital 
municipal, consultórios, clínicas, unidades básicas de saúde e programas federais, estaduais e municipais 
de proteção à saúde conforme suas necessidades, no município de Bela Vista do Paraíso – Pr.
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: Luciana Afonso Pinto Tramontina
 Especialidade: Farmacêutica 40 Horas
 Prazo do Contrato: 05 (cinco) Meses.
 Início: 01/08/2020
 Término: 31/12/2020

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

 Bela Vista do Paraíso, 29 de Julho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 045/2020
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 011/2020.
 Contrato n°: 049/2020
 ID nº: 1434
 Objeto: Contratação de empresa especializada em perícia técnica relacionada à Segurança 

do Trabalho.
 Contratante: Prefeitura do Município de Bela Vista do Para-
íso/PR
 Contratado: J F PERES RANIERI
 Valor Total: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
 Início do Contrato: 26/08/2020.
 Término do Contrato: 26/08/2021
 Vigência: 12 meses
 Bela Vista do Paraíso – Pr., 25 de agosto de 2020.

Edson vieira Brene 
Prefeito Municipal

saneamento, pavimentação 
de estradas rurais e o fortale-
cimento das pequenas coope-
rativas e associações de pro-
dutores são apenas algumas 
das melhorias alçadas com 
a arrecadação. O setor fixa 
o homem no campo e injeta 
recursos na economia desses 
municípios.

MUDANÇA DE VIDA
 O secretário Márcio 
Nunes explica que, por ser 
feito em áreas de posse reco-
nhecida, as etapas para a re-
gularização são encurtadas, 
assim como o retorno espe-
rado de incremento na eco-
nomia. “Não estamos apenas 
realizando o sonho dessas 
famílias, estamos auxiliando 
num processo de mudança 
importante na vida de cada 
um desses pequenos agricul-
tores e das localidades onde 
estão inseridos. Quando se 
tornam efetivamente donos, 
eles podem buscar financia-
mentos, ampliar seus empre-
endimentos e, consequen-
temente, aumentar a renda 
familiar e gerar empregos”.
 Everton Souza, pre-
sidente do Instituto Água e 
Terra, explicou que o trabalho 
desenvolvido pelos técnicos do 
IAT é executado por meio de 
convênio entre os governos fe-
deral e estadual, municípios e, 
ainda, com a anuência dos vi-
zinhos das áreas em processo 
de regularização. “Um grande 
programa estadual que pode 
mudar o status dessas proprie-
dades com aquisição de ma-
quinários, graças a possibilida-
de de obter financiamentos”.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
 Contrato nº: 004/2017
 Modalidade: Dispensa de Licitação nº 004/2017.
 Objeto: Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia (Internet) por Fibra Óptica com 
Velocidade de 30MB para Download.
 Contratante: Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: UPNET TELECOM LTDA – ME 
 Valor Mensal: R$ 199,90 (Cento e noventa e nove reais e noventa centavos), conceder 
desconto de pontualidade de R$ 5,00 (cinco reais) até a data do vencimento. 
 Vigência: 12 meses.
 Bela Vista do Paraíso, 20 de Agosto de 2020.

FERNANDO CÉSAR MENCK 
Presidente


