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DECRETO Nº 154/2020
 SÚMULA: DISPÕE SOBRE A RETOMADA PARCIAL DO ESPORTE AMADOR NO ÂMBITO 
DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS – PR.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, NELSON COR-
REIA JUNIOR, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de 
Florestópolis – PR, 
 DECRETA:
 CAPITULO I 
 DA RETOMADA PARCIAL DA PRÁTICA DE ESPORTE AMADOR
 Art. 1º - Fica autorizada a retomada parcial da prática de esporte amador no âmbito deste 
Município de Florestópolis – PR.
 § 1º - Este Decreto tem a finalidade de orientar de acordo com o Plano Municipal de Re-
tomada Parcial de Esporte Amador, desenvolvido pela Diretoria de Esporte Municipal, as medidas de 
segurança para retomada parcial das atividades físicas em espaços públicos, bem como da prática de 
diversas modalidades esportivas realizadas neste Município de Florestópolis - PR.
 § 2º - O exercício profissional em todos os cenários surgidos no contexto da pandemia do 
novo Coronavírus COVID – 19, deve ser abalizado pelo Código de Ética, no que se refere ao respeito 
à vida, à dignidade, à integridade e aos direitos do indivíduo; à responsabilidade social; à ausência de 
discriminação ou preconceito de qualquer natureza; à sustentabilidade do meio ambiente e à prestação, 
sempre, do melhor serviço a um número cada vez maior de pessoas, com competência, responsabilidade 
e honestidade (CONFEF 2015).
 § 3º - Para a retomada parcial do esporte amador em nosso Município, foram analisadas as 
orientações e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (SESA), além de outras fontes de 
consulta relacionadas ao tema COVID 19, atividade física e esporte.
 § 4º - Devido à instabilidade do desenvolvimento da situação local em relação ao novo Co-
ronavírus COVID -19, as orientações contidas neste Decreto e no Plano Municipal de Retomada Parcial 
do Esporte Amador poderão sofrer alterações e atualizações a qualquer momento, de acordo com as 
autoridades públicas de saúde municipal, estadual, federal e comunidade cientifica.
 § 5º - Os princípios dispostos neste Decreto e no Plano Municipal de Retomada Parcial do 
Esporte Amador, aplicam-se ao esporte amador municipal e é uma ferramenta utilizada para a retomada 
das atividades esportivas em nosso Município, devendo ocorrer de maneira cautelosa e paulatina, tendo 
sempre em vista a segurança e proteção dos atletas.
 Art. 2º - A preparação para a retomada do esporte amador inclui a educação dos atletas, dos 
profissionais, vistoria e avaliação dos ambientes esportivos e o alinhamento com os protocolos determina-
dos pelo setor de epidemiologia e vigilância sanitária.
 Art. 3º - As atividades esportivas inicialmente ocorrerão no GINÁSIO DE ESPORTES E 
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CAIAC, devendo obri-
gatoriamente ser realizado na entrada do local:
 I - Higienização das mãos com álcool 70%; 
 II - Aferição de temperatura dos atletas.
 Art. 4º - O horário de funcionamento das atividades do esporte amador fica limitado de se-
gunda a sexta, das 17:00 às 21:00 horas no GINÁSIO DE ESPORTES e de terça -a sábado das 15:00 às 
19:00 horas no CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – CAIAC.
 Art. 5º - A retomada das atividades esportivas, inicialmente, será realizada de forma gradual, 
visando possibilitar a avaliação periódica das medidas estabelecidas neste Decreto e no Plano Municipal 
de Retomada do Esporte Amador, podendo de acordo com as orientações de órgãos e autoridades de 
saúde, retornar a qualquer momento as restrições de prática e uso dos ambientes esportivos, dependen-
do sempre das condições e números de casos de COVID- 19 registrados.
 CAPITULO II
 DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E MEDIDAS DE CONTROLE SANITÁRIO.
 Art. 6º - Fica a prestação de serviço, relativo a atividade esportiva, limitada a treinos físicos 
e técnicos, exclusivamente individuais/grupo, permanecendo proibida a realização de partidas esportivas, 
treinos coletivos e quaisquer outras atividades que impliquem em aglomeração de pessoas.
 Art. 7º - Permanece vedada ainda, a realização de partidas recreativas e/ou competições.
 Art. 8º - As atividades citadas, ficam condicionadas ainda ao estrito cumprimento das se-
guintes medidas:
 I – Distanciamento de no mínimo, 02 (dois) metros entre as pessoas, inclusive entre instrutor 
e aluno/praticante, utilizando-se de demarcação no piso/solo, ou se necessário, de barreira física (fita 
zebrada, faixa, etc.) para empedir a aproximação entre as pessoas;
 II – Utilização de álcool em gel ou álcool 70% para higienização das mãos;
 III- Limitação a atividades com turmas/grupos de no máximo, 20 (vinte) pessoas para às 
modalidades de futsal, handebol e voleibol, sem prejuízo das demais limitações previstas no presente 
Decreto e no Plano Municipal de Retomada do Esporte Amador;
 IV - Para modalidade de corrida de rua, o limite máximo será de 60 (sessenta) pessoas, li-
mitando o distanciamento de 2 (dois) metros entre as mesmas, visto que o formato dos treinos não possui 
contatos físicos ou de quaisquer outros equipamentos;
 V - Exigência de uso de máscaras descartáveis ou confeccionadas em tecido, de todos aque-
les que adentrarem às dependências do estabelecimento, e pelo tempo que permanecer no ambiente;
 VI - Adoção de sistema de controle de horário, com duração de no máximo, 45 (quarenta e 
cinco) minutos;
 VII - Observar um intervalo mínimo de 15 (quinze) minutos entre um jogo e outro visando 
evitar aglomerações nos locais destinados à prática esportiva amadora;
 VIII - Vedação ao uso coletivo ou compartilhamento de equipamentos, materiais e acessórios;
 IX - Desinfecção de equipamentos, materiais e acessórios, após o uso do mesmo, utilizan-
do-se de álcool 70%, solução clorada (0,5% a 1%) ou sanitizante adequado, conforme recomendações 
da OMS e ANVISA;
 X -  Exigência de utilização pelo aluno/praticante, de equipamento de uso individual próprio 
durante as atividades, sendo vedado qualquer compartilhamento;
 XI - Realização das atividades ao ar livre, ou em espaço coberto, com as laterais abertas;
 XII - Acesso aos locais de prática esportiva permitido apenas aos atletas que estiverem 
realizando as atividades; os atletas que aguardam seus horários para o treino deverão aguardar nas 
arquibancadas, respeitando o distanciamento de 2 (dois) metros.
 Art. 9º - É vedada a presença de:
 a) Público para assistir às atividades físicas;
 b) Pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
 c) Crianças e pré-adolescentes (0 a 12 anos);
 d) Imunossuprimidos, independentemente, da idade;
 e) Portadores de doença respiratória crônica (asma em uso de corticóide inalatório ou sistê-
mico (moderada ou grave), doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, bronquiectasia, fibrose cística, 
doenças intersticiais do pulmão, displasia broncopulmonar, hipertensão arterial pulmonar e crianças com 
doença pulmonar crônica da prematuridade);
 f) Portadores de doença cardíaca crônica: doença cardíaca congênita, hipertensão arterial de 
difícil controle de estágios 3 e 4, fibrilação atrial crônica, doença cardíaca isquêmica e insuficiência cardíaca;
 g) Portadores de doença renal crônica: doença renal nos estágios 3, 4 e 5, síndrome nefró-
tica e paciente em diálise;
 h) Portadores de doença infecciosa e/ou infectocontagiosa: HIV ativa, tuberculose ativa, 
hanseníase ativa;
 i) Portadores de doença nefrológica: hepatopatia grave, nefropatia grave; - Gestantes de 
risco e puérperas.
 Art. 10 - Fica Proibido a utilização de banheiros e vestiários para troca de roupas ou banho.
 Art. 11 - Fica proibido a utilização de dispensadores de água que exija aproximação da boca 
para ingestão, permitindo-se o uso dos mesmos utilizando somente copos/garrafas; exigindo-se dos usu-
ários a higienização das mãos antes e após cada utilização; sendo vedado qualquer compartilhamento.
 Art. 12 - Fica proibido o consumo de bebidas (exceto água) e de alimentos no local, durante 
e após os jogos.
 Art. 13 – Todos os envolvidos na prática esportiva amadora, deverão adotar as medidas pre-
vistas neste Decreto e no Plano Municipal de Retomada do esporte amador, em regime de colaboração 
no sentido de evitar a propagação da contaminação humana pela COVID- 19, exigindo-se desta forma as 
seguintes condutas:
 I – Caso algum atleta apresente sintomas gripais (febre >37,8ºC, tosse, dor de garganta, fal-
ta de ar, coriza ou alteração de paladar e olfato), deverá imediatamente afastado das atividades, proibido 
participar do jogo e encaminhado para rede de saúde pública para atendimento;
 II – Será permitida a participação apenas de atletas residentes no Município;
 III – Os atletas deverão assinar declaração de aceitação dos termos para a prática esportiva 
amadora de acordo com o Plano de Retomada de práticas esportivas amadora;
 IV – Em cada treino, o responsável pela equipe, deverá preencher e assinar declaração 
contendo a identificação de todos os atletas e sobre seu quadro de saúde, somente sendo permitida a 

participação dos atletas contidos nesta declaração.
 V – Caso o atleta seja menor de idade, os pais e responsáveis deverão assinar o termo de 
autorização.
 VI – Os responsáveis pelas atividades assumem o compromisso de promoverem o controle 
de público, cientes de que eventual desrespeito que venha a ser identificado ensejará a imediata interrup-
ção das atividades, com as consequências legais decorrentes.
 VII - Os vestiários, bebedouros com bical, chuveiros e saunas, deverão permanecer interdi-
tados. 
 VIII - Para o consumo de água, cada atleta deverá possuir recipiente individual, devidamente 
higienizado ou embalagens descartáveis que deverão ser corretamente descartadas após o uso.
 IX – O acesso de público aos locais de prática esportiva, permanece terminantemente proi-
bido.
 Art. 14 – Caso algum atleta seja positivado para COVID – 19, todo o grupo no qual houve 
contato deverá permanecer em quarentena de acordo com as recomendações da equipe de vigilância 
epidemiológica do Município.
 Art. 15 - A inobservância do contido no artigo anterior poderá constituir crime de infração de 
medida sanitária preventiva, previsto no artigo 268 do Código Penal.
 Art. 16 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposi-
ções em sentido contrário.
 Florestópolis, 05 de novembro de 2020

NELSON CORREIA JUNIOR - Prefeito Municipal

Ato de Concessão de Diária nº 188/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 17 (dezessete) diárias na ordem total de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMER-
GÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 189/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através deste, 
conceder a liberação de 10 (dez) diárias na ordem total de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) para 
custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU 
UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: CLÁUDIO DE SOUZA BRAGA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 190/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,  
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 11 (onze) diárias na ordem total de R$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e 
cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCA-
MINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES, conforme abaixo discriminado:
 Nome: DAVID PEREIRA DOS SANTOS     
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 191/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 15 (quinze) diárias na ordem total de R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e 
dois reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMER-
GÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: DIEGO DANANSAN DA SILVA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 192/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através deste, 
conceder a liberação de 22 (vinte e duas) diárias na ordem total de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) 
para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL 
E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: EDELMAR MIGUEL DE OLIVEIRA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste.

Ato de Concessão de Diária nº 193/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 18 (dezoito) diárias na ordem total de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 
cinco reais) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS 
PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, conforme 
abaixo discriminado:
 Nome: ELDO FOGAÇA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 194/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 17 (dezessete) diárias na ordem total de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMER-
GÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: ELISSON MIGUEL DE OLIVEIRA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste.

Ato de Concessão de Diária nº 195/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 8 (oito) diárias na ordem total de R$ 300,00 (trezentos reais) para custear 
despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU 
UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: EVERTON THIAGO EVANGELISTA TARUMA    
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste.

Ato de Concessão de Diária nº 196/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 17 (dezessete) diárias na ordem total de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMER-
GÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: JEFFERSON CARLOS DA SILVA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO 
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 197/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 17 (dezessete) diárias na ordem total de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMER-
GÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: LORIVAL MAZARI     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 198/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 21 (vinte e uma) diárias na ordem total de R$ 787,50 (setecentos e 
oitenta e sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PA-
CIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO 
EMERGÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 199/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
  Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 17 (dezessete) diárias na ordem total de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e 
sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES 
ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMER-
GÊNCIAS, conforme abaixo discriminado:
 Nome: ODAIR JOSÉ CESÁRIO     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 200/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 9 (nove) diárias na ordem total de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais 
e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMI-
NHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, 
conforme abaixo discriminado:
 Nome: RODRIGO GOMES     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 

Ato de Concessão de Diária nº 201/2020
 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário,
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 26 (vinte e seis) diárias na ordem total de R$ 975,00 (novecentos e 
setenta e cinco reais) para custear despesas de viagem, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMI-
NHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES BEM COMO EMERGÊNCIAS, 
conforme abaixo discriminado:
 Nome: SEBASTIÃO CÍCERO LOPES DA SILVA     
 Cargo: MOTORISTA
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças

 Neste. 
Ato de Concessão de Diária nº 202/2020

 Florestópolis-PR., 05 de novembro de 2020.
 Senhor Secretário, 
 Nos termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.426, de 11 de maio de 2017, venho através 
deste, conceder a liberação de 21 (vinte e uma) diárias na ordem total de R$ 787,50 (setecentos e oitenta 
e sete reais e cinquenta centavos) para custear despesas de viagem, NO ACOMPANHAMENTO DE 
PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL E/OU UBS P/ CONSULTAS E/OU EXAMES, conforme 
abaixo discriminado:
 Nome: VÍLSON ROBERTO MARTINS     
 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 Destino: LONDRINA-PR., CAMBÉ-PR., ROLÂNDIA-PR. e ARAPONGAS-PR.
 Período: 01/10/2020   a   31/10/2020 
 Transporte Utilizado: RODOVIÁRIO
 Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço a sua atenção.
 Atenciosamente,

Nelson Correia Junior - PREFEITO MUNICIPAL 
 Ilustríssimo Senhor 

Paulo Roberto dos Santos - Secretário de Finanças
 Neste. 


