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3° EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES – CONSELHO TUTELAR
Gestão 2020/2024

 A Prefeita de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
conforme previsto na Lei Municipal nº. 313/2008, de 22/12/2008, que dispõe sobre a política municipal 
dos direitos da criança e do adolescente, regulando o conselho municipal dos direitos da criança e do 
adolescente e o conselho tutelar, e diante da Portaria nº. 4718/2020, de 25/08/2020, que concedeu a 
Flávia Eduarda Gazzola, Matrícula nº. 590162, portadora da cédula de identidade RG nº. 10.760.321-2 
SSP/PR, CPF nº. 088.390.679-14, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, 120 (cento e vinte) dias de 
licença maternidade, de 28/08/2020 a 25/12/2020, e através do Ofício nº. 004/2020 do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 26/10/2020, que requisita a convocação de suplente, 
além do 1º e 2º Edital de Convocação de Suplentes, de 06/11/2020 e 13/11/2020, respectivamente, onde 
as suplentes convocadas não compareceram, CONVOCA a Conselheira Tutelar Suplente SUELI DE OLI-
VEIRA AMARAL – 3º Suplente, RG nº 7.730.154-2 SSP/PR e CPF nº 960.270.539-68, para o suprimento 
de Licença Maternidade da Conselheira Tutelar Flávia Eduarda Gazzola, durante o período da data de 
posse do suplente à 25/12/2020.
 A Conselheira Tutelar Suplente, convocada neste ato, deverá comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, sito à Rua Dez, 607, no período de 
23 a 24/11/2020, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, munida dos seguintes docu-
mentos:
 a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 b) Carteira de identidade (original e cópia);
 c) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF (original e cópia);
 d) Comprovante de situação cadastral no CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br);
 e) Cartão de cadastro de pessoa física CPF dos dependentes para IRRF (original e cópia);
 f) Certidão de casamento ou nascimento (original e cópia);
 g) Título de eleitor (original e cópia);
 h) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br);
 i) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, quando do sexo masculino (original e 
cópia);
 j) Cartão do PIS/PASEP;
 k) Diploma registrado ou certificado de conclusão do grau de escolaridade reconhecido pelo 
MEC (original e cópia);
 l) 2 (duas) fotos 3X4;
 m) Comprovante de residência (comprovante de água, luz, telefone ou contrato de locação) 
(original e cópia);
 O não comparecimento no prazo estabelecido, para a entrega da documentação e os proce-
dimentos administrativos necessários à posse, fica o convocado ciente de que retornará para a listagem 
de suplência e será convocado o próximo suplente para assumir 
o exercício da função, com vistas a garantir que não haja prejuízos no atendimento do Conselho Tutelar 
do Município de Primeiro de Maio. 
 Findo o prazo de substituição, será garantida a permanência do Conselheiro Tutelar Su-
plente na ordem de suplência homologada pelo CMDCA, após o processo de eleição dos Conselheiros 
Tutelares.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio - PR, em 20 de novembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4796/2020
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES 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;
 RESOLVE:
 Art. 1º Suspender as férias regulamentares do servidor público municipal abaixo relaciona-
do, a contar de 18/11/2020.
 MAT.  SERVIDOR  CARGO
 4011333  Iraci dos Passos Silva Enfermeiro
 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 16 de novembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 4797/2020, DE 18 DE NOVEMBRO 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. 2575/2020, DE 18/11/2020,
 RESOLVE:
 Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, a contar de 12/11/2020, a JULIANA 
DE SOUZA LIRA, matricula nº. 101655, portadora da cédula de identidade RG nº. 29.291.146-4 SSP/
PR, CPF nº. 325.944.508-04, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias I, em Regime de 
Emprego “CLT”, até ulterior deliberação.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 18 de novembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 30, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020.
 EMENTA: “Notificação Disciplinar”, - aplicação de “Advertência Escrita” ao Servidor Efetivo 
desta Casa, e dá outras providências.
 ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO, Presidente da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, 
Lei Orgânica e Estatuto do Servidor do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná;
 CONSIDERANDO a necessidade e obediência as funções do servidor;
 CONSIDERANDO que atualmente está Casa possui somente um servidor efetivo;
 CONSIDERANDO que já foi realizado a instauração do Concurso Público, estando ele sus-
penso por ordem judicial (COVID-19);
 CONSIDERANDO o caráter pedagógico que deve revestir os procedimentos correcionais 
adotados pela Câmara Municipal;
 CONSIDERANDO que a advertência escrita ora aplicada não resulta em prejuízo funcional, 
moral ou financeiro para o servidor, desde que não haja reincidência;
 CONSIDERANDO que o interesse público deve ser preservado por meio de uma prestação 
de serviços eficiente e eficaz;
 CONSIDERANDO que a advertência tem por finalidade a recusa injustificada/justificada 
pelo  servidor efetivo desta Casa, diga-se de passagem, rejeitada pela Presidência, pois, dele é de cum-
prir com sua designação, em especial, pela orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
especificamente para participar dos certames licitatórios, fiscalizá-los e exercer a função de fiscal/atesto 

O SAAE – Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Alvorada do Sul Comunica a seguir: Pregão Eletrônico 
nº 017/2020 – objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A COMPRA DE HIDROMETROS 
PARA O SAAE DE ALVORADA DO SUL  Disponível no site www.alvoradadosul.pr.gov.br, e no sitio 
eletrônico http://bll.org.br. fone (43) 3157-1006 OU 3157-1008 email: licitação@alvoradadosul.pr.gov.br. 
Serão respeitas as prerrogativas das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014. A  Roberes Rivelino da 
Silva – Pregoeiro 02/2020. Alvorada do Sul, 19 de novembro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO Nº  73/2020
Processo inexigibilidade nº 12/2020

 PARTES: CONTRATANTE Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA 6 P TELECOM LTDA - ME
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO 
DE LINHA TELEFONICA E INTERNET PARA A UBS JULIA TEIXEIRA DE FREITAS.
 VALOR: R$-2.217,60 Dois Mil, Duzentos e Dezessete Reais e Sessenta Centavos
 Dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
1720           52.001.10.301.0022.2095 303 3.3.90.39.00.00           Do Exercício
 DURAÇÃO: 04/11/2020 – ATÉ   03/11/2021
 DATA DA ASSINATURA: 04/11/2020
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,04/11/2020

EXTRATO DE CONTRATO Nº  118/2020
Processo dispensa nº 62/2020

 PARTES: CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul E A CONTRATADA  
PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SEGURO TO-
TAL (COBERTURA COMPREENSIVA), PARA O VEÍCULO FORD K SEDAN, DE PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL
 VALOR: R$-2.100,00 Dois Mil e Cem Reais
 Dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa   Funcional programática   Fonte de recurso   Natureza da despesa   Grupo da fonte
5190            20.003.15.452.0017.2044 0 3.3.90.39.00.00              Do Exercício
5200            20.003.15.452.0017.2044 504 3.3.90.39.00.00              Do Exercício
 DURAÇÃO: 17/11/2020 – ATÉ   16/09/2021
 DATA DA ASSINATURA: 17/11/2020
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,17/11/2020

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2020

 A Pregoeira e membros da equipe de apoio, comunicam aos interessados na Licitação aci-
ma identificada, que a mesma foi declarada DESERTA.
 Primeiro de Maio/PR, 19 de novembro de 2020.

Renata Gomes Fernandes
Pregoeira

Luís Henrique Hideki Amauki
Membro

Samanta Ferreira da Silva
Membro

dos bens e serviços adquiridos pela Câmara Municipal.
 DECRETA:
 Art. 1º Ensejará aplicação de Advertência escrita, pelo descumprimento dos deveres fun-
cionais estabelecidos, amparada nas recomendações do TCE/PR, em desfavor do servidor – Senhor 
Gilberto Marestoni – Matrícula 22;
 Art. 2º Da aplicação da advertência de que trata o caput deste artigo, o servidor receberá 
uma notificação por escrito, conforme Anexo II deste Decreto.
 §1º Recebida a notificação de que trata o caput deste artigo, o servidor terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para apresentar justificativa por escrito;
 §2º Caso a justificativa apresentada pelo servidor seja convincente, será aceita pela Presi-
dência e está deixará arquivado a “advertência”;
 §3º Esgotado o prazo de que trata o §1º deste artigo sem manifestação do servidor ou não 
sendo sua justificativa considerada convincente pela Presidência, da advertência poderá ensejar, confor-
me modelo constante no Anexo I deste Decreto a instauração do processo disciplinar;
 §4º A chefia de gabinete desta Presidência deverá comunicar ao servidor, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis após a apresentação de sua justificativa, da aplicação ou não da advertência;
 §5º Caso o servidor se recuse a receber e assinar a notificação de que trata o caput deste 
artigo, a chefia de gabinete desta Presidência providenciará relatório circunstanciado, assinado por 2 
(duas) testemunhas que tenham presenciado a recusa do servidor em ser notificado e encaminhará para 
tomadas de providências cabíveis.
 Art.3º Caso o servidor seja advertido pela Presidência por mais de uma vez, independen-
temente do motivo, o fato poderá resultar no prazo de 05 (cinco) dias úteis na abertura do processo 
disciplinar de suspensão das atividades, anexando-se à comunicação, as respectivas Advertências.
 Art. 4º A suspensão será aplicada, conforme modelo constante no Anexo III deste Decreto 
no caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições contidas 
na obrigação funcional e recomendações do TCE/PR, que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 
demissão, não podendo exceder a 90 (noventa) dias.
 §1º Quando a suspensão for por tempo superior a 30 (trinta) dias, será obrigatória a instau-
ração de Processo Disciplinar.
 §2º A suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por 
dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço.
 Art. 5º Na hipótese de ausência injustificada do servidor por um período superior a 30 (trin-
ta) dias consecutivos, o fato será comunicado ao órgão responsável pela Gestão de Pessoas, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, visando à suspensão do pagamento do servidor.
 Parágrafo único. Após a suspensão do pagamento, que deverá ocorrer no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, o órgão responsável pela Gestão de Pessoas encaminhará a comunicação prevista no 
caput deste artigo à Corregedoria da Casa e/ou órgão congênere, visando a instauração do procedimento 
correcional competente e dar conhecimento ao Ministério Público Estadual, Promotoria Local.
 Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Câmara Municipal de Primeiro de Maio, em 19 de novembro de 2020.
 Registre-se, e publique-se.
        ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO                           EDMAR CALOVI  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL          ADVOGADO OAB nº 81.865/PR

DECRETO LEGISLATIVO Nº 31, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020.
 EMENTA: “Substituição temporária do fiscal/atesto dos bens e serviços adquiridos pela 
Câmara Municipal” – Período limitado a conclusão do processo Disciplinar, - Decreto Legislativo 30/2020.
 ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO, Presidente da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal, 
Lei Orgânica e Estatuto do Servidor do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná;
 CONSIDERANDO a necessidade e obediência as funções do servidor efetivo desta Casa;
 CONSIDERANDO que atualmente está Casa possui somente um servidor efetivo;
 CONSIDERANDO que já foi realizado a instauração do Concurso Público, estando ele sus-
penso por ordem judicial (COVID-19), medida que visa adequar o quadro de servidores efetivos;
 CONSIDERANDO a resistência que o servidor, matrícula 22 impõe frente a realização de 
suas funções e frente a designação exarada pela Presidência em homenagem as recomendações do 
TCE/PR e MPPR;
 CONSIDERANDO o teor do protocolo n.º 177 CMPM, de 23 de outubro de 2020;
 CONSIDERANDO que o interesse público deve ser preservado por meio de uma prestação 
de serviços eficiente e eficaz;
 CONSIDERANDO que a interrupção voluntária provocada pelo teor do protocolo 177/2020 
CMPM e, mesmo ele sendo indeferido pela Presidência, ainda persiste a resistência do servidor, matrí-
cula 22, quanto as obrigações funcionais de fiscalizar as compras de bens e serviços da Câmara, em 
subordinação as recomendações do TCE/PR e MPPR;
 CONSIDERANDO que tramita em curso o processo disciplina em desfavor do servidor, 
matrícula 22.
 DECRETA:
 Art. 1º designa-se por período determinado até a conclusão do processo disciplinar ins-
taurado por força do Decreto Legislativo 30/2020, a Chefe de Gabinete da Câmara Municipal, - Senhora 
Suellen Caroline da Silva Andreato, para exercer a função de fiscal/atesto dos bens e serviços adquiridos 
pela Câmara Municipal.
 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 
sua dada de assinatura.
 Câmara Municipal de Primeiro de Maio, em 20 de novembro de 2020.
 Registre-se e Publique-se.

ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Termo Aditivo: QUANTIDADE (25%)
 Processo Administrativo nº 044/2019
 Modalidade: Pregão Presencial nº 023/2019.
 Contrato n°: 075/2019
 ID: 1350
 Objeto: Aquisição de materiais de consumo e aparelhos médicos hospitalares diversos 
visando atender o Hospital Municipal São Jorge, Ambulatório Municipal, Unidades Básicas de Saúde – 

UBS, Defesa Civil e Sistema de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: ACP CORRÊA & CIA LTDA
 Valor Total: R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais)
 Bela Vista do Paraíso - PR, 19 de Novembro de 2020

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

Líderes mundiais 
pedem ao G20 

financiamento para 
vacinas e testes

 Os líderes do G20 
precisam ajudar a cobrir um 
déficit de financiamento para 
a compra de vacinas, medi-
camentos e testes destinados 
ao combate da pandemia de 
covid-19. O apelo consta em 
carta do presidente da África 
do Sul, do primeiro-ministro 
da Noruega, dos chefes da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e da Comissão Eu-
ropeia.
 A carta, de acordo 
com a Reuters, foi enviada an-
tes da cúpula virtual do Grupo 
dos 20 no fim de semana em 
Riad, na Arábia Saudita, que 
atualmente detém a presidên-
cia rotativa do bloco, compos-
to por nações ricas e grandes 
potências emergentes.
 "Um compromisso 
dos líderes do G20 na cúpula 
em Riad, de investir substan-
cialmente no déficit de finan-
ciamento imediato do ACT 
(Access to Covid-19 Tools) 
Accelerator de US$ 4,5 bi-
lhões, salvará vidas imediata-
mente, estabelecerá as bases 
para aquisição e entrega em 
massa de ferramentas volta-
das para a doença em todo o 
mundo e fornecerá uma estra-
tégia de saída para esta crise 
econômica e humana global", 
diz o texto.
 O ACT Accelerator 
é um projeto liderado pela 
OMS, que também visa a 
garantir vacinas contra a co-
vid-19, exames de diagnósti-
cos e equipamento de prote-
ção para países mais pobres.
 A carta também pede 
aos líderes do G20 que se 
comprometam conjuntamente 
com "uma proporção dos gas-
tos de estímulo futuro" nas 
ferramentas, que têm como 

objetivo particular garantir o 
abastecimento de países de 
baixa renda.
 Os signatários foram 
o presidente sul-africano, Cyril 
Ramaphosa, a primeira-minis-
tra da Noruega, Erna Solberg, 
o diretor-geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
e a presidente da União Euro-
peia, Ursula von der Leyen.
 "Envolver os minis-
tros das Finanças agora para 
realmente levantar todo o di-
nheiro de que precisamos, 
não apenas o dinheiro urgen-
te necessário para 2020, mas 
garantir que estamos finan-
ciando totalmente o trabalho 
do ACT Accelerator é muito 
importante", disse à Reuters 
Dag Inge Ulstein, ministro no-
rueguês de Desenvolvimento 
Internacional, em Genebra.
 "As próximas sema-
nas serão muito, muito cru-
ciais", acrescentou.
 A iniciativa, cria-
da pela OMS e pelo grupo 
de vacinas Gavi, excedeu a 
meta provisória de arrecadar 
mais de US$ 2 bilhões para 
comprar e distribuir vacinas 
contra a covid-19 para os pa-
íses mais pobres. Na semana 
passada o grupo recebeu a 
informação de que ainda seria 
preciso mais dinheiro.
 São necessários cer-
ca de US$ 28 bilhões para 
financiar totalmente a aqui-
sição e distribuição de vaci-
nas, medicamentos e testes, 
que von der Leyen disse ser 
equivalente à "mesma soma 
que os setores de transporte 
e de turismo global perdem 
em apenas dois dias de blo-
queio".
Fonte: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/


