
jornal da cidade • edição 2250 • 28 de Outubro de 2020.

UEM oferta graduação 
à distância em Física 
 no polo de Bela Vista
 A UEM (Universidade 
Estadual de Maringá) abriu o 
prazo de inscrição para o Ves-
tibular EAD 2020 com a oferta 
de 30 vagas para o curso de 
graduação em Física (licencia-
tura plena) no polo de apoio 
presencial Frederico Osaku 
Leite, em Bela Vista do Para-
íso. 
 As inscrições perma-
necerão abertas até 18 de no-
vembro e deverão ser feitas 
pelo site www.vestibular.uem.
br.
 Será cobrada uma 
taxa no valor de R$110,00 
que deverá ser paga por meio 
de boleto bancário gerado no 
ato da inscrição. A data limite 
para pagamento é 20 de no-
vembro.
 Isenção da Taxa
 Podem requerer isen-
ção da taxa os candidatos 
que, cumulativamente, este-
jam cadastrados no CadÚni-
co para Programas Sociais 
do Governo Federal e sejam 
membros de família de baixa 
renda, com ganhos de até 
meio salário mínimo por pes-
soa ou renda total familiar 
de até três salários mínimos 
mensais.

 Provas
 As provas serão rea-
lizadas no dia 21 de fevereiro 
nas seguintes cidades do Pa-
raná: Apucarana, Cascavel, 
Campo Mourão, Cianorte, 
Goioerê, Ivaiporã, Loanda, 
Londrina, Maringá, Paranavaí 
e Umuarama.
 As provas contem-
plam conhecimentos gerais, 
língua portuguesa e literatura, 
redação e língua estrangeira. 
Para a licenciatura em Física, 
também haverá questões es-
pecíficas de física e matemá-
tica. Os candidatos poderão 
ter acesso aos conteúdos, 
data, horário, local da prova e 
também ao número de vagas 
para cada curso/polo no Ma-
nual do Candidato.
 O resultado final será 
divulgado no dia 1º de abril de 
2021, a partir das 10h, exclu-
sivamente pela internet, em 
www.vestibular.uem.br.
 Para outras informa-
ções entre em contato pelo 
telefone e WhatsApp: (44) 
3011-4450. Consulte também 
o Edital nº 014/2020-CVU, 
que trata dos procedimentos 
relativos ao Concurso Vesti-
bular EAD 2020 da UEM.

Fonte: https://www.pmbvista.pr.gov.br/

DECRETO Nº 5060, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020
 Fixa horário de funcionamento do Cemitério Público Municipal e dá outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que lhe são confe-
ridas,
 Considerando que no dia 02 de novembro do corrente ano é considerado Dia de Finados;
 Considerando que às vésperas e no Dia de Finados o fluxo de pessoas intensifica-se de 

 d) de vacinação dos animais;
 e) de controle reprodutivo de cães e gatos.
 VI - oferecer subsídio para a elaboração de legislação referente à proteção e bem-estar animal;
 VII - sugerir alterações na legislação vigente, visando aprimorar e garantir maior efetividade 
aos direitos dos animais, com respeito às suas características próprias;
 VIII - fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação voltada à proteção animal em vigor;
 IX - opinar sobre a utilização do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e fiscali-
zar sua utilização;
 X - receber e encaminhar aos órgãos competentes notícias de violações dos direitos dos animais;
 XI - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam res-
peito à promoção e à proteção dos direitos dos animais;
 XII - elaborar o seu Regimento Interno;
 XIII - decidir sobre a inclusão de novas entidades no Conselho.
 Capítulo III
 DA COMPOSIÇÃO
 Art. 5º - O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CMPBEA) será constituído 
de 07 (sete) membros divididos de forma paritária entre o Poder Público e a sociedade civil de Bela Vista 
do Paraíso, conforme se dispõe a seguir.
 a) 01 (um) representante e 01 (um) suplente pertencentes ao quadro de servidores do 
Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
  b) 01 (um) representante e 01 (um) suplente pertencentes ao quadro de servidores da 
Vigilância Sanitária Municipal;
 c) 01 (um) representante e 01 (um) suplente pertencentes ao quadro de servidores do 
Departamento Municipal de Administração;
 d) 2 (dois) representantes e 2 (dois) suplentes de entidades voltadas à Proteção Animal;
 e) 2 (dois) representantes e 2 (dois) suplentes de entidade dos médicos veterinários.
 Art. 6º - Os membros do Conselho terão mandato de dois anos, admitida uma recondução.
 Parágrafo único - Cada membro titular do CMPBEA terá um suplente que o substituirá em 
sua ausência, podendo exercer os mesmos direitos e deveres dos titulares.
 Art. 7º - Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal serão nome-
ados por decreto do Poder Executivo Municipal.
 § 1º - Os membros titulares serão substituídos em suas faltas e impedimentos, pelos seus 
respectivos suplentes.
 § 2º - Será substituído, necessariamente, o conselheiro que:
 I - desvincular-se do órgão de origem de sua representação;
 II - apresentar renúncia ao plenário do Conselho;
 § 3º - O membro titular é o responsável por comunicar ao membro suplente a sua impossi-
bilidade de comparecer às reuniões a fim de que este possa se fazer presente.
 § 4º - Nos casos de vacância, o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal deverá 
realizar assembléia específica para o preenchimento do seguimento vago até o término do biênio vigente.
 Capítulo IV
 DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
 Art. 8º - O COMBEM será presidido por um de seus membros, eleito por seus pares e terá 
suas atribuições bem como seu funcionamento conforme seu próprio regimento interno.
 Art. 9º - As decisões do COMBEM serão tomadas pela maioria de seus membros, na forma 
que estabelecer o seu regimento interno. 
 Art. 10º - A periodicidade das reuniões ordinárias e extraordinárias serão estabelecidas em 
regimento próprio.
 Art. 11 - As reuniões do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal serão realiza-
das com a presença de pelo menos 50% dos membros, titulares ou suplentes.
 Art. 12 - O Presidente é o representante do Conselho e coordenador dos trabalhos, a ele 
competindo:
 I - presidir as sessões plenárias, tomando parte das discussões;
 II - convocar reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes;
 III - executar as deliberações do Conselho, encaminhando-as ao Prefeito e outras autorida-
des ou órgãos, para sugerir a realização dos atos necessários;
 IV - dirigir as sessões ou suspendê-las, organizar as propostas dos membros;
 V - encaminhar resoluções, normas e procedimentos para o funcionamento do Conselho 
para publicação, quando decidido pelo Plenário;
 VI - convidar pessoas ou entidades para participarem das reuniões do Plenário;
 VII - convocar para reuniões, quando necessário, profissionais com conhecimentos especí-
ficos da área, com finalidade de subsidiar soluções técnicas;
 VIII - nomear comissões técnicas para averiguações in loco dos expedientes endereçados 
ao Conselho, quando necessário;
 IX - representar o CMPBEA nas solenidades ou solicitar a representação por um membro 
do Conselho e zelar pela sua responsabilidade;
 Art. 13 - O Presidente designará, um secretario para lavratura das atas das respectivas reuniões.
 Art. 14 - O exercício das funções de membro do Conselho Municipal de Proteção e Bem
-Estar Animal será considerado como prestação de serviços relevantes ao Município, razão pela qual não 
será remunerado.
 Capítulo V
 DO FUNDO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL
 Art. 15 - Fica criado o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculado à Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com a finalidade de financiar ações voltadas à saúde, 
proteção, defesa e bem-estar animal.
 Art. 16 - O Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal será gerido pelo Departamen-
to de Agricultura e Meio Ambiente.
 Parágrafo único - O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal prestará todas as 
informações necessárias para a boa gestão dos recursos.
 Art. 17 - Constituirão recursos do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal:
 I - dotações orçamentárias de quaisquer espécies;
 II - o produto da arrecadação de multas previstas em Lei;
 III - valores provenientes de transações penais, termos de ajustamento de conduta e de 
outros instrumentos congêneres;
 IV - contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado e do Município e de suas 
respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;
 V - transferências dos Fundos Nacional e Estadual;
 VI - recursos provenientes de incentivos fiscais, bem como auxílios, subvenções, contribui-
ções, transferências e participação em convênios, contratos ou acordos com entidades públicas e privadas;
 VII - doações de pessoas físicas ou jurídicas, governamentais ou não, nacionais ou estrangeiras;
 VIII - rendimentos de qualquer natureza decorrentes de aplicação de recursos do Fundo;
 IX - saldos de exercícios anteriores;
 X - dotações especiais do orçamento do Município e recursos não reembolsáveis, prove-
nientes da União, dos Municípios e de outras fontes;
 XI - outros bens e recursos que venham a ser incorporados ao Fundo, inclusive a herança 
vacante nos termos dos artigos 1.819 a 1.823 do Código Civil.
 Capítulo VI
 DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 18 - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente prestará todo o apoio técnico, administra-
tivo e de infraestrutura, necessários ao pleno funcionamento do Conselho.
 Art. 19 - Após a sua instalação, o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - 
CMPBEA elaborará seu Regimento Interno, que deverá ser homologado por decreto do Executivo.
 Art. 20 – Revogadas as disposições em contrario, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, aos 27 dias do mês de outubro de 2020.

Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 25/2020
 FERNANDO CESAR MENCK, Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, fazendo uso de suas atribuições legais e considerando o contido no Regimento Inter-
no Art. 29, inciso XXVI e Art. 7º da Constituição Federal, inciso XVII. 
 R E S O L V E:
 CONCEDER a funcionária MÁRCIA REGINA MENCK, lotada no Cargo comissionado de 
Diretora administrativa, 20 (vinte) dias de férias regulamentares correspondente ao período/exercício de 
02/01/2019 a 03/01/2020, a partir de 03/11/2020, retornando dia 23 de novembro de 2020.
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 28 DE OUTUBRO DE 2020.

FERNANDO CESAR MENCK - Presidente
RONDINELE BELUCI MEIRA - 1º Secretário

 Publique-se.
 Dê Ciência.
 Cumpra-se.

forma considerável no Cemitério Municipal,
    DECRETA:
 Artigo 1º. Fica decretado que o Cemitério Público Municipal de Primeiro de Maio funcionará 
das 07h00m às 17h48m, no dias normais e finais de semana.
Parágrafo único. Nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2020 e 01 e 02 de novembro de 2020, tendo em 
vista o Dia de Finados, o funcionamento do Cemitério Municipal de Primeiro de Maio será das 08h00m 
às 19h00m.
 Artigo 2º. Os serviços de edificação, reforma, pintura e restauração na parte interna do 
Cemitério Municipal, somente poderão ser realizados até o dia 28 de outubro de 2020, no horário compre-
endido entre as 07h00min e 17h48min.
 Parágrafo único. A restrição mencionada no presente artigo encerra-se após o feriado do 
Dia de Finados, ou seja, 03 de novembro de 2020.
 Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 26 de outubro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4.779, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020
 Declara ponto facultativo o dia 28 de outubro de 2020, conforme especifica.
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais:
 Considerando que o Artigo 290 da Lei n°. 183/1994 dispõe que o dia do Servidor Público 
Municipal será comemorado no dia 28 de outubro;
 RESOLVE: 
 Art. 1° Declarar ponto facultativo o dia 28 de outubro de 2020, em comemoração ao dia 
do Servidor Público Municipal, no âmbito da Administração Pública Municipal, com exceção do Hospital 
Municipal.
 Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR Em 23 de outubro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal 

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 56/2020
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ATRION CONTRUÇÕES CIVIS EIRE-
LI celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, 
brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domici-
liado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: ATRION CONTRUÇÕES CIVIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Anísio Figueiredo, 582, bairro Gávea,  CEP 86.065-630, Londrina/PR, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n°26.985.206/0001-01, neste ato representada 
por seu representante legal, ao fim assinado, Alberto Souza Tenani, portador do CPF 004.154.319-05.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 56/2020, que tem por 
objeto a execução de reforma na Escola Cecília Meireles, referente ao Processo Licitatório Tomada de 
Preços nº 10/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o valor em R$ 45.548,68 (Quarenta e cinco mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente a reprogramação, corresponden-
te a um acréscimo de  23,53% do valor contratado, permanecendo inalteradas as demais disposições do 
contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 27 de outubro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

ATRION CONTRUÇÕES CIVIS EIRELI
Contratada


