
• O calor retorna com força para o interior paranaense. 
Entre a RMC e as praias o céu continua nublado a enco-
berto, por isso não aquece tanto, mesmo assim o tempo 
fica agradável. Previsão de chuvas rápidas e isoladas 
apenas nos Campos Gerais, Centro, Sul e Sudoeste.
Mín: 14°C em Curitiba
Máx: 35°C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
29/09/20............................... R$ 132,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/09/20.................................R$ 53,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/09/20................................. R$ 65,00

Fonte: Deral/Seab

DECRETO Nº 235 DE 28/09/2020
 SÚMULA: Institui normas de combate ao COVID-19 no período de campanha eleitoral de 
2020, e dá outras providências.
 CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconheceu a 
ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da 
solicitação do Presidente da República encaminhada ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 
93, de 18 de março de 2020.
 CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou a existência de transmissão comuni-
tária nacional do Coronavírus (Covid-19) através da Portaria nº 454, de 20 de março de 2020.
 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus (Covid-19).
 CONSIDERANDO que, por meio de Leis e Decretos Estaduais, o Governo do Estado do 
Paraná tem atualizado reiteradamente as medidas de prevenção, controle e enfrentamento à dissemi-
nação do Coronavírus, dentre eles: Decreto nº 4230, de 16 de março de 2020 (que estabelece medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus); Decreto nº 4298, de 
19 de março de 2020 (que declara situação de emergência em todo o território paranaense, para fins de 
prevenção e enfrentamento à COVID-19); Decreto nº 4319, de 23 de março de 2020 (que declara o estado 
de calamidade pública, como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus); e Lei nº 20.189, de 28 de abril de 2020 (que obriga, no Estado do Paraná, o uso de más-
caras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Coronavírus e 
adota outras providências).
 CONSIDERANDO as observações contidas na Recomendação da Procuradoria Regional 
Eleitoral do Paraná nº 09/2020 de 22/09/2020.
 CONSIDERANDO todos os Decretos Municipais cujos objetos são as medidas de enfrenta-
mento ao COVID-19, em especial o contido no artigo 3º do Decreto Municipal nº 167/2020.
 CONSIDERANDO que, apesar da retomada gradativa das atividades, a pandemia causada 
pelo Coronavírus ainda persiste, devendo ser observadas as recomendações sanitárias, inclusive quanto 
a evitar situações de aglomeração, bem como, manter distância segura entre as pessoas em lugares 
públicos e de convívio social.
 CONSIDERANDO que nos termos do art. 1° da Lei Estadual nº 20.189, de 28 de abril de 
2020, é obrigatória a utilização de máscaras de proteção individual para circulação em espaços aberto ao 
público ou de uso coletivo. 
 CONSIDERANDO a necessidade de dar efetividade às normas sanitárias de combate ao 
Coronavírus, bem como, primordialmente, evitar a sua propagação. 
 CONSIDERANDO o adiamento das Eleições Municipais de 2020 em razão da pandemia 
decorrente do Coronavírus, nos termos da Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020. 
 CONSIDERANDO a necessária precaução ante a possível ocorrência de aglomerações em 
encontros e eventos promovidos por candidatos às Eleições Municipais de 2020 no município e Alvorada do 
Sul, gerando o descumprimento dos Decretos supracitados e colocando a população em risco sanitário.
 CONSIDERANDO a necessária manutenção da pratica do distanciamento social evitando 
que a população seja colocada em risco sanitário durante a campanha eleitoral.
 CONSIDERANDO ser obrigação dos candidatos(as) colaborar com o cumprimento das nor-
mas sanitárias de combate ao COVID-19.
 CONSIDERANDO que a manifestação do TSE no sentido que compete cada município 
regulamentar as medidas de enfrentamento ao COVID-19 em especial durante o período de campanha, 
tendo como base de análise, a situação momentânea da localidade. 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NA LEI ORGÂNICA E COM ASSESSORAMENTO DO 
COMITÊ GESTOR DO PLANO DE PREVENÇÃO E CONTINGENCIAMENTO EM SAÚDE DO COVID-19, 
DECRETA:
 Art. 1º. A partir de 27/09/2020 (data do início da campanha eleitoral) até 15/11/2020 (data 
das eleições) “inclusive”, ficam responsáveis o representante legal da coligação e/ou presidentes dos 
partidos devidamente cadastrados junto ao TSE com órgãos municipais, para fazer os candidatos das 
legendas, cabos eleitorais e todos aqueles vinculados direta e indiretamente na campanha, a cumprirem 
as normas sanitárias de combate ao covid-19.
 I – A responsabilização do representante da coligação ou presidente do partido não afasta a 
responsabilidade daquele que praticou o ato vedado.
 Art. 2º. Durante a campanha:
 I - Evitar a promoção de eventos que ocasionem a aglomeração de pessoas como: comí-
cios, carreatas, passeatas, caminhadas, reuniões e confraternizações.
 II – Com fundamento no parágrafo 3º do Decreto Municipal 167 de 14/07/2020, fica proibido 
a distribuição ao eleitor de materiais impressos como cartilhas, jornais e santinhos, de modo a dar prefe-
rência ao marketing digital, evitando a proliferação do vírus “por contato nos referidos materiais”.
 (a) Fica proibido depositar material impresso em qualquer lugar das vias públicas, estabele-
cimentos comerciais, industriais e afins.
 III - observar os cuidados sanitários nos comitês ou locais de reuniões político-partidárias, 
como:
 (a) procedimentos que permitam a manutenção da distância mínima de 2 (dois) metros entre 
as pessoas, conforme recomendação adotada no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná 
(Resolução SESA nº 632/2020).
 (b) o uso obrigatório de máscaras de proteção individual e/ou protetores faciais.
 (c) disponibilizar e incentivar a higienização das mãos com álcool em gel.
 (d) procedimentos de limpeza, desinfecção e ventilação dos locais, que de preferência se-
jam em espaços ao ar livre ou bem arejados.
 IV - Evitar o contato físico com o eleitor.
 V – As visitas domiciliares deverão ser evitadas e na ocorrência, somente mediante prévia 
anuência da família e limitado a um único candidato ou cabo eleitoral, devendo manter o distanciamento 
e de preferência que ocorra do lado externo da residência, limitado a 15 minutos.
 VI – As visitas de candidatos a estabelecimentos comerciais e industriais deverão ser evi-
tadas e na ocorrência, somente mediante agendamento, devendo ser respeitado o distanciamento e de 
preferência que ocorra do lado externo do estabelecimento, se possível e limitado a 15 minutos.
 VII – os “cabos eleitorais” e todos aqueles que estejam vinculados a campanha eleitoral 
deverão usar máscaras, luvas e mesmo entre si manter o distanciamento social, ficando expressamente 
proibido a aglomeração de pessoas.
 Art.3º. As normas sanitárias para o dia da eleição serão publicadas oportunamente e terá 
como subsídio as orientações contidas no Plano de Segurança Sanitária – Eleições 2020 TSE, de normas 
municipais em vigência à época e de eventuais outras emanadas das autoridades competentes.
 Art. 4º. O descumprimento da presente norma ensejará o agente as pensas previstas no 
Código Penal, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação.
 Art. 5º. Eventuais dúvidas ou questionamentos deverão ser formulados oficialmente através 
do sistema de protocolo eletrônico do município no site oficial https://www.alvoradadosul.pr.gov.br/, pelo 
link “s-Sic”, direcionado ao Secretário Municipal de Saúde, que submeterá ao Comitê COVID para análise 
e resposta.
 Art. 6º. Determino que seja dada ciência do presente aos representantes de coligações e 
presidentes de partidos com órgãos no Município, bem como a Promotoria de Justiça da Comarca e ao 
Juiz da 77ª Zona Eleitoral. 
 Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições 
contrárias, com seus efeitos retroagindo a 27/09/2020. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 28 dias do mês de 
setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

VALTEIR APARECIDO BAZONI
Secretário Municipal de Saúde
PRISCILA RUFINO SANTOS

Coordenadora do Comitê Gestor Municipal do COVID19

ERRATA
 A Divisão de Licitações e Contratos desta Prefeitura, informa que retifica o edital tomada de 
preço 007/2020, publicado no diário eletrônico do município na página 3 edição 1653 de 14 de setembro 
de 2020 e no jornal da cidade na página 2, edição nº 2220 de 15 de setembro de 2020 e no jornal folha de 
londrina pagina 22 do dia 15 de setembro de 2020 Retifica – se a Planilha orçamentaria alterando assim 
o valor global como segue:
 ONDE SE LÊ: 
 02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO 
 O MUNICÍPIO de ALVORADA DO SUL, ora denominado licitador, torna público que às 09h:-
00MIN do dia 30 de setembro do ano de 2020, na Rua Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos, n° 32, em 
Alvorada do Sul, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pelo órgão 
instaurador da licitação, através de documento hábil, receberá as propostas para execução da (s) obra (s) 
objeto da Tomada de Preços n° 07/2020.
 Preço máximo: R$ 883.277,41 (oitocentos e oitenta e três mil duzentos e setenta e sete 
reais e quarenta e um centavos); 
 LEIA – SÊ:
 02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO 
 O MUNICÍPIO de ALVORADA DO SUL, ora denominado licitador, torna público que às 09h:-
00MIN do dia 14 de outubro do ano de 2020, na Rua Praça Prefeito Antônio de Souza Lemos, n° 32, em 
Alvorada do Sul, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pelo órgão 

instaurador da licitação, através de documento hábil, receberá as propostas para execução da (s) obra (s) 
objeto da Tomada de Preços n° 07/2020.
 Preço máximo: R$ 912.489,03 (novecentos e doze mil, quatrocentos e oitenta e nove reais 
e três centavos)
 PUBLIQUE – SE
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 28  de setembro de 2020.

ROBERES RIVELINO DA SILVA 
PRESIDENTE 
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