
DECRETO Nº. 5.157, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
 Dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais no Município de Primeiro de Maio, Paraná.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por lei,
 Considerando o contido no Decreto n. 6.983/2021 do Governo do Estado do Paraná, emiti-
do na data de hoje, que determina medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19;
 Considerando as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingencia-
mento em Saúde do COVID-19 instituído pelo Decreto n. 4.883/2020, de 18 de março de 2020, em 
reunião ocorrida na data de hoje.
 DECRETA:
 Art. 1º Ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades escolares, públicas e privadas, 
no Município de Primeiro de Maio, Paraná, inclusive os atendimentos individualizados.
	 Art.	2°	Este	Decreto	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	ficando	revogado	o	Decreto	
n. 5.143/2021.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 26 de fevereiro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

MARIA RITHA XICARELI CASANOVA
Secretária Municipal de Saúde

FABIANE FAVARÃO FEDERICE REIS 
Coordenadora do Comitê Gestor Municipal do COVID-1

VERA LUCIA PASCHOALINO STIVANELLI
Secretária Municipal de Educação 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062021
	 Ratifico	a	Dispensa	nº	06/2021	com	fundamento	no	art.	24,	inciso	IV	da	Lei	8.666/93,	a	favor	
da	empresa	SP	ODONTO	DISTRIBUIDORA	DE	PRODUTOS	ODONTOLOGICOS	–	EIRELI,	inscrita	no	
CNPJ nº 20.227.117/0001-10, no valor de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), referente 
a aquisição de aventais descartáveis e macacões de proteção em caráter de emergência para o combate 
e	enfrentamento	a	COVID-19.	Presente	o	constante	dos	autos,	 face	ao	disposto	no	art.	26	da	Lei	nº.	
8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 26 de fevereiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
	 Ratifico	a	Dispensa	nº	07/2021	com	fundamento	no	art.	24,	inciso	IV	da	Lei	8.666/93,	a	favor	
da	empresa	E.	C.	PIAZENTIN	PINTO	&	CIA	LTDA,	inscrita	no	CNPJ	nº	02.311.112/0001/99,	no	valor	de	
R$ 53.727,00 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais), referente a aquisição de materiais de 
consumo, na modalidade de alimentos e higiene/limpeza, que comporão os benefícios eventuais concedi-
dos	às	famílias	atendidas	no	centro	de	referência	de	assistência	social	–	CRAS,	em	caráter	emergencial.	
Presente	o	constante	dos	autos,	face	ao	disposto	no	art.	26	da	Lei	nº.	8.666/93,	vez	que	o	processo	se	
encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 26 de fevereiro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita
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DECRETO Nº 060, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021
	 SÚMULA:		Convalida,	no	âmbito	do	Município	de	Alvorada	do	Sul,	o	Decreto	Estadual	nº	
6983,	publicado	no	Diário	Oficial	nº	10.882,	de	26	de	fevereiro	de	2021,	que	determina	medidas	restritivas	
de caráter obrigatório visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia 
da COVID-19, e dá outras providências.
	 O	PREFEITO	MUNICIPAL	DE	ALVORADA	DO	SUL,	ESTADO	DO	PARANÁ,	NO	USO	DAS	
ATRIBUIÇÕES	LEGAIS	QUE	LHE	SÃO	CONFERIDAS	PELA	LEI	ORGÂNICA	DO	MUNICÍPIO	DE	ALVO-
RADA	DO	SUL,	EM	SEU	ARTIGO	45,	INCISO	VII;	
	 CONSIDERANDO	a	edição	do	Decreto	Estadual	 nº	 6983,	 publicado	no	Diário	Oficial	 nº	
10.882, de 26 de fevereiro de 2021, pelo Governo do Estado do Paraná, que determina medidas res-
tritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 
pandemia	da	COVID-19,	que	fica	fazendo	parte	integrante	do	presente	decreto;
 CONSIDERANDO o atual cenário de pandemia decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, 
com o aumento expressivo do número de casos de contaminação que demandam intervenção hospitalar;
 CONSIDERANDO a iminência no colapso no sistema de saúde, conforme Ofício DIR. SUP. 
nº	080/2021,	da	Diretoria	Superintendente	do	Hospital	Universitário	de	Londrina,	Estado	do	Paraná,	que	
recomenda a avaliação da necessidade de adoção de medidas restritivas;
 DECRETA
	 Artigo	1º.	Fica	convalidado,	no	âmbito	do	Município	de	Alvorada	do	Sul,	o	Decreto	Esta-
dual	nº	6983,	publicado	no	Diário	Oficial	nº	10.882,	de	26	de	fevereiro	de	2021,	que	determina	medidas	
restritivas de caráter obrigatório visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
da pandemia da COVID-19, dentre elas, a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não 
essenciais em todo o território municipal, durante o período da zero hora do dia 27 de fevereiro de 2021 
às 5 horas do dia 08 de março de 2021.
 Parágrafo único:  Ficam considerados serviços e atividades essenciais aqueles descritos no 
artigo 5º do Decreto Estadual acima mencionado.
 Artigo 2º. Permanece proibida a realização de festas, eventos, confraternizações, eventos 
presenciais e similares que causem aglomerações, em locais públicos ou particulares, independentemen-
te do número de pessoas, inclusive nas chácaras de lazer.
 Artigo 3º. Fica proibido o consumo nos estabelecimentos de distribuição e comercialização 
de alimentos para uso humano - lanchonetes, pizzarias, espetinhos, restaurantes, padarias, conveniên-
cias,	sorveterias	e	similares	–	ficando	permitido	o	funcionamento	apenas	por	meio	das	modalidades	de	
delivery ou retirada no balcão, até as 23 horas.
	 Artigo	 4º.	As	 Igrejas,	Templos	Religiosos	 e	 afins	 somente	 poderão	 funcionar	 através	 de	
atendimento individualizado ou celebrações virtuais/online, vedada, portanto, celebrações presenciais.
	 Artigo	5º.	A	fiscalização	quanto	ao	cumprimento	das	normas	ora	instituídas	ficará	a	cargo	
dos	órgãos	de	saúde	e	de	fiscalização	do	município	e	da	Polícia	Militar,	que	devem	intensificar	o	monito-
ramento do cumprimento das regras dispostas neste Decreto.
 Artigo 6º. A prestação de serviços públicos deverá ser avaliada por cada Secretaria, de 
acordo	com	as	normativas	específicas	e	respeitando	as	peculiaridades	de	cada	serviço	e	o	risco	envolvi-
do em cada atendimento, mantendo as orientações de segurança individual e utilização de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI´s), máscara e álcool em gel e outros, com a possibilidade de atendimento 
mínimo ou suspensão imediata.
	 Artigo	7º.	Os	casos	omissos	serão	discutidos	e	aprovados	por	decisão	especifica	do	Comitê	
Gestor	do	Plano	de	Prevenção	e	Contingenciamento	em	Saúde	do	COVID-19	–	Comitê	Extraordinário	
CV19.
 Artigo 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, mantendo-se vigente aquelas constantes nos Decretos Municipais anteriores, inclusive 
quanto à aplicação das penalidades administrativas, cíveis e penais, no que couber.
	 EDIFÍCIO	DA	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	ALVORADA	DO	SUL,	aos	vinte	e	seis	dias	do	
mês de fevereiro do ano de 2021.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

ANA ESTELA VIEIRA NAVARRO
Procuradora Geral

VALTEIR APARECIDO BAZONI
Secretário Municipal de Saúde

PAOLA DE LEMOS BAZONI BENELLI
Coordenadora do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 

– Comitê Extraordinário CV19
DECRETO LEGISLATIVO Nº 08, DE 01 DE MARÇO DE 2.021.

	 EMENTA:	Dispõe	sobre	o	estabelecimento	das	regras	de	funcionamento	da	Câmara	Mu-
nicipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, contribuindo com a não circulação/quarentena em razão 
do aumento de contaminados pelo (COVID-19), nomeação dos membros da Comissão de Obras, e dá 
outras providências.
	 Presidente	da	Câmara	Municipal	de	Primeiro	de	Maio,	Estado	do	Paraná,	SENHOR,	-	VAN-
DER	EMANOEL	DIAS	COELHO,	nos	termos	da	lei	orgânica	municipal	e	das	prerrogativas	que	lhe	são	
conferidas pelo Regimento Interno desta Casa e, demais normas cabíveis, determina para o período 
de	01	de	março	de	2021	até	08	de	março	de	2021,	regras	de	funcionamento	da	Câmara	Municipal	de	
Primeiro de Maio, Estado do Paraná. 
 Considerando que o Decreto Estadual n.º 6.983/2021, estabeleceu medidas restritivas de 
circulação de pessoas e toque de recolher, compreendendo os dias 27 de fevereiro de 2021 até 08 de 
março de 2021;
 Considerando que o Decreto Estadual n.º 6.983/2021, estabeleceu restrição de funciona-
mento dos estabelecimentos comerciais e/ou industriais e/ou congêneres (não essenciais), evitando as-
sim, a circulação de pessoas, compreendendo os dias 27 de fevereiro de 2021 até 08 de março de 2021;
 Considerando todos os demais efeitos do Decreto Estadual n.º 6.983/2021 em nosso Esta-
do, DETERMINO:
	 Art.	1º	-	O	horário	de	funcionamento	ao	público	da	Câmara	Municipal	de	Primeiro	de	Maio,	
Estado do Paraná será interrompido a contar de 01 de março de 2021 até 05 de março de 2021, entre às 
08:00min até 17:00min;
	 Art.	2º	-	Os	trabalhos	administrativos	dos	servidores/assessores	da	Câmara	Municipal	de	
Primeiro de Maio, Estado do Paraná a contar de 01 de março de 2021 até 05 de março de 2021 serão 
realizados por “teletrabalho”, entre às 08:00min ao 12:00min e das 13:00min até 17:00min.
 Art. 3º - O recebimento de protocolos externos oriundos do Poder Executivo, Judiciário, 
Ministério Público e de quaisquer órgãos externos e dos cidadãos, serão recebidos através do e-mail ca-
mara@cmprimeirodemaio.pr.gov.br,	como	também	podendo	ser	contatado	a	Chefia	de	Gabinete	através	
do	Celular	43	–	9.	9196	–	1593;
 Art. 4º - Retorna para o dia 01 de março de 2021, com horário diferenciado, a saber, às 
17:00 horas, a realização da sessão ordinária que fora alterada na última sessão ordinária, alterando-a 
para o dia 05 de março de 2021, devido as agendas institucionais nas Secretarias de Estado e Gabinetes 
dos	Deputados	(Bases),	-Assembleia	Legislativa	do	Estado	do	Paraná;
 Art. 5º - Fixe no Mural desta Casa e publique-se em jornal de grande circulação e/ou jornal 
oficial	do	Município.
 Art. 6º - Este Decreto entrará em vigência na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos jurídicos a contar de 01 de março de 2021 até dia 05 de março de 2021, revogando as disposições 
em contrário.
	 Câmara	Municipal	de	Primeiro	de	Maio,	01	de	março	de	2.021.

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


