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dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providên-
cias que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos 
pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto da Ata de Registro de Preços, e durante o 
seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legal-
mente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 05 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita 

Decreto  nº 5164/2021 de 05/03/2021
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências. 
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 30/12/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 25.632,00 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta e dois reais), destinado ao 
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.311. ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSI-
CAS DE SAÚDE
   944 - 3.3.90.30.00.00 32494 MATERIAL DE CONSUMO  145,00
 10.003.10.301.0011.2.313. ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
(ACS)
   959 - 3.3.90.30.00.00 32494 MATERIAL DE CONSUMO    73,00
 10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
   946 - 3.3.90.30.00.00 31020 MATERIAL DE CONSUMO  975,00
 10.003.10.304.0011.2.320. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIASUS
   775 - 3.3.90.30.00.00 3498 MATERIAL DE CONSUMO    73,00
 930 - 3.3.90.39.00.00 3498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 
   DICA      116,00
 14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO
 14.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 14.002.15.451.0010.2.329. SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
 - 3.3.90.39.00.00 03000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 
   DICA                     24.250,00
 Total Suplementação:                       25.632,00
 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do dispos-
to pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio 
 Paraná, em  05 de março de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2021
REGISTRO DE PREÇOS

RETIFICAÇÃO I
 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.245.059/0001-01, pela Secretaria de Administração e Recur-
sos Humanos, tendo Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 4653 de 07/07/2020, 
com a devida autorização expedida pela Senhora Bruna de Oliveira Casanova – Prefeita, de confor-
midade com as condições estabelecidas no presente Edital e de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1993, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº 5.027/2020, suas alterações e demais 
legislações aplicáveis, torna público que foi RETIFICADO o edital da licitação modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 12/2021, do tipo Menor Preço Por Item, tendo por finalidade a aquisição de Material de Limpeza 
e Higiene, com valor máximo R$ 189.310,27 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e dez reais e vinte e 
sete centavos), de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. Fica retificado o edital em razão de erro material na designação da data de 
abertura. O início do recebimento de proposta se dará a partir de 03 de março de 2021, e o certame será 
realizado no dia 22 de março de 2021 as 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.
com.br. O edital poderá ser lido e obtido acessando o site: www.primeirodemaio.pr.gov.br, bem como o 
Portal da Transparência do Município. Esclarecimentos de dúvidas podem ser feitas no Departamento 
de Licitação e Contratos da Prefeitura de Primeiro de Maio, na Rua Onze, nº 674, das 08h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h00min ou encaminhadas ao e-mail: licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.
 Primeiro de Maio, 05 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO Nº  22/2021
Processo dispensa nº 8/2021

 PARTES: CONTRATANTE Autarquia Municipal de Educação de Alvorada do Sul - PR E A 
CONTRATADA  PESSOA JURÍDICA  E OU PESSOA FÍSICA MAGLON MOTOSSERAS LTDA
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CORTADOR 
DE GRAMA, ROÇADEIRA E ACESSÓRIOS NECESSARIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AREAS VER-
DES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS PERTENCENTES A ESTÁ AUTARQUIA.
 VALOR: R$-17.500,00 Dezessete Mil e Quinhentos Reais
 Dotação:
 DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática     Fonte de recurso     Natureza da despesa     Grupo da fonte
1990           62.002.12.361.0012.2117 102  4.4.90.52.34.00           Do Exercício
 DURAÇÃO: 02/03/2021 – ATÉ   01/03/2022
 DATA DA ASSINATURA: 02/03/2021
 FORO: Comarca de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná.
 Alvorada do Sul,02/03/2021

Pregão Presencial nº 12/2021
 O Município de Alvorada do Sul - Pr comunica a seguir: pregão presencial nº 12/2021 com 
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada em prestar eventuais serviços de roçagem e 
capinagem de prédios e espaços públicos municipais, edital www.alvoradadosul.pr.gov.br, ou (43) 
3157-1006 e 1008 e-mail: licitação@alvoradadosul.pr.gov.br. Serão respeitadas as prerrogativas das leis 
complementares 123/2006 e 147/2014.  
 Alvorada do Sul - Pr, 05 de março de 2021. 

Roberes Rivelino da silva - decreto 02/2021.

Nota de esclarecimento 
 A Fundação municipal de saúde de alvorada do sul-pr esclarece aos interessados que a 
licitação a seguir: pregão eletrônico nº 2/2021 –   objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDI-
CA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE 
MUNICÍPIO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SESA 773/2019. Foi alterado a data  de abertura que 
inicialmente seria dia 10 de março de 2021, para o dia 23 de março de 2021. Motivo foi considerado a 
data da ultima publicação que será dia 09/03/202. Sem alteração nas demais clausulas. Alvorada do Sul, 
05 de março de 2021.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
 Processo Administrativo nº 052/2020
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2020.
 Contrato n°: 064/2020
 ID nº: 1449
 Objeto: 1º Termo Aditivo de contrato de aquisição de 04 (quatro) veículos de Passeio, Moto-
rização mínima 1.0, Capacidade para 5 passageiros, ano/modelo no mínimo 2020/2020, primeiro empla-
camento – LOTES 1 a 3, para atender as necessidades do Departamento de Saúde do Município de Bela 
Vista do Paraíso no Estado do Paraná quanto ao Transporte Sanitário.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso/PR.
 Contratado: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
 Valor Total: R$ 165.400,00 (cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos reais)
 Início do Contrato: 19/01/2021
 Término do Contrato: 18/04/2021
 Vigência: 90 (noventa) dias
 Bela Vista do Paraíso, 18 de janeiro de 2021.

Fabrício Pastore 
Prefeito Municipal

DECRETO N.º /2021
 SÚMULA – Estabelece novas regras de enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente da pandemia do COVID-19 no município de Bela Vista do Paraíso – PR
 FABRICIO PASTORE, prefeito do município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais,
 Considerando a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das especificida-
des do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde;
 Considerando a necessidade de restringir horários de funcionamento e capacidade de lota-
ção de estabelecimentos comerciais;
 Considerando a relevância em manter a prestação de serviços e atividades voltadas à sub-
sistência, saúde e abastecimento dos cidadãos, desde que observados as normativas da Secretaria de 
Estado da Saúde e do Departamento Municipal de Saúde;
 DECRETA:
 Art. 1.º- A partir do dia 08/03/2021, às 05h00m, até às 05h00m do dia 17/03/2021, ficam ins-
tituídas, na âmbito do município de Bela Vista do Paraíso – PR, a se seguintes regras de enfrentamento 
da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19;
 DA RESTRIÇÃO A CIRCULAÇÃO E PESSOAS
 Art. 2º - Fica instituído, de segunda-feira até sábado, no período das 21 horas às 05 horas, 
e aos domingos o dia todo, restrição provisória de circulação de pessoas em espaços e vias públicas, 
denominado “Lockdown”, com exceção para pessoas que exerçam atividades essências autorizadas 
neste decreto.
 DO COMÉRCIO LOCAL EM GERAL
 Art. 3º- O comércio local em geral, nele compreendido todas as atividades locais não trata-
das especificamente em outras regras deste decreto, poderão funcionar com restrições, de segunda-feira 
até sexta-feira, das 08h00m, até as 17h00m, vedado o funcionamento aos sábados e domingos, e desde 
que observadas as seguintes regras:
 I – Uso obrigatório de máscara e álcool em gel por todas as pessoas presentes no estabe-
lecimento comercial;
 II – Controle de acesso, permitida a entrada de 30% da capacidade máxima do estabeleci-
mento. 
 III – Na medida do possível, deverão serem adotadas ainda as seguintes medidas com o 
objetivo de diminuir a aglomeração e a circulação de pessoas;
 a. Escalonamento dos horários de entrada e saída dos funcionários;
 b. Substituição do trabalho presencial pelo trabalho em home office;
 IV – Os funcionários e proprietários dos estabelecimentos comerciais se comprometerão 
a, fora do horário de serviço, na medida do possível, se manterem em isolamento social para evitar o 
contágio e a circulação do vírus.
 DOS MERCADOS, FARMÁCIAS E PADARIAS.
 Art. 4º- Os mercados, farmácias, padarias e hortifrutis, não tratados especificamente em ou-
tras regras deste decreto, poderão funcionar com restrições, de segunda-feira até sábado, das 08h00m, 
até as 21h00m, vedado o funcionamento aos domingos, e desde que observadas as seguintes regras:
 I – Uso obrigatório de máscara e álcool em gel por todas as pessoas presentes no estabe-
lecimento comercial;
 II – Controle de acesso, permitida a entrada de 30% da capacidade máxima do estabeleci-
mento, sendo permitida a entrada de apenas uma pessoa por família.
 III – Proibida a entrada de crianças com menos de 12 anos;
 IV – Proibido o consumo de alimentos e bebidas no local; 
 III – Na medida do possível, deverão serem adotadas ainda as seguintes medidas com o 
objetivo de diminuir a circulação de pessoas e a aglomeração:
 a. Escalonamento dos horários de entrada e saída dos funcionários;
 b. Substituição do trabalho presencial pelo trabalho em home office;
 IV – Os funcionários e proprietários dos estabelecimentos comerciais se comprometerão 
a, fora do horário de serviço, na medida do possível, se manterem em isolamento social para evitar o 
contágio e a circulação do vírus.
 DOS BARES, LANCHONETES E RESTAURANTES;
 Art. 5º- Os Bares, Lanchonetes, Restaurantes, lojas de conveniência de postos de com-
bustíveis e demais estabelecimentos que produzam alimentos prontos para o consumo, e não tratadas 
especificamente em outras regras deste decreto, poderão funcionar com as restrições de que trata o art. 
3º, de segunda-feira até sexta-feira, das 08h00m, até as 17h00m, e, em todos os dias da semana das 

17h00m até as 24h00m, na modalidade de Delivery, vedado o consumo no 
local.
 DA COMERCIALIZAÇÃO E CONSUMO DE BEBIDAS ALCO-
ÓLICAS.
 Art. 6º - Fica permitido a comercialização de bebidas alcoólicas durante o período de fun-
cionamento especificado para cada atividade comercial, sendo vedado o consumo no local e em vias 
públicas em qualquer dia e horário; 
 Parágrafo Primeiro – Fica proibido a realização de eventos de qualquer natureza que gere 
aglomeração de pessoas em qualquer número, para consumos de bebidas alcoólicas. 
 DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS
 Art. 7º - Fica proibido a locação de espaços e chácaras de lazer para realização de eventos 
de qualquer natureza, e em qualquer dia ou horário;
 Art. 8º - Fica proibido a realização de eventos de qualquer natureza que gere aglomeração 
de mais de 10 pessoas, como churrascos e reuniões familiares;
 DAS AULAS PRESENCIAIS
 Art. 9º - Ficam suspensas até o dia 17/03/2021, no âmbito do município de Bela Vista do 
Paraíso – PR: 
 I – as aulas presenciais nas unidades escolares públicas e privadas, municipais e estaduais;
 II – as aulas e atividades presenciais nas entidades assistenciais como Lar de Promoção 
Humana, Creches e afins;
 Parágrafo Primeiro – Fica autorizado o funcionamento administrativo das unidades descri-
tas no caput, para transmissão das aulas on-line e para preparação dos funcionários para o retorno às 
aulas presencias;
 Parágrafo Segundo – Desde que seguidos os protocolos aprovados pela área técnica do 
Departamento Municipal de Saúde, visando a proteção integral dos alunos, professores e funcionários, 
fica autorizado o atendimento individualizado a alunos que:
 I - estejam situação de risco e vulnerabilidade social; 
 II - tenham demonstrado dificuldades de adesão ao método de ensino à distância; 
 III - para avaliação e capacitação dos alunos ao método de ensino a distância; 
 DAS ACADEMIAS
 Art. 10º- As academias de ginastica, nela compreendida os estabelecimentos destinados 
a prática de atividades físicas individuais não tratadas especificamente em outras regras deste decreto, 
poderão funcionar com restrições, de segunda-feira até sexta-feira, das 06h00m, até as 20h00m, vedado 
a prática de atividades coletivas, como lutas e afins, e desde que observadas as seguintes regras:
 I – Uso obrigatório de máscara e álcool em gel por todas as pessoas presentes no estabe-
lecimento comercial;
 II – Controle de acesso, permitida a entrada de 30% da capacidade máxima do estabeleci-
mento. 
 IV – Os funcionários e proprietários dos estabelecimentos comerciais se comprometerão 
a, fora do horário de serviço, na medida do possível, se manterem em isolamento social para evitar o 
contágio e a circulação do vírus.
 DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GRUPO
 Art. 11º – Ficam proibidas, no âmbito do município de Bela Vista do Paraíso – PR, em 
qualquer dia e horário, a realização de atividades esportivas em grupo, como futebol, vôlei, basquete e 
outros que gerem contato físico entre os participantes, bem como as atividades dos Clubes Recreativos, 
Associações Atléticas, Desportivas, Piscinas e afins que possam gerar aglomerações. 
 DAS IGREJAS E TEMPLOS RELIGIOSOS
 Art. 12º- As Igrejas e templos religiosos, poderão funcionar com restrições desde que obser-
vadas as seguintes regras:
 I – Uso obrigatório de máscara e álcool em gel por todas as pessoas presentes no estabe-
lecimento comercial;
 II – Controle de acesso, permitida a entrada de 15% da capacidade máxima do estabeleci-
mento. 
 III – Na medida do possível, deverão serem adotadas ainda as seguintes medidas com o 
objetivo de diminuir a circulação de pessoas e a aglomeração:
 a. Escalonamento dos horários das reuniões;
 b. Substituição das reuniões para o sistema de transmissão on-line;
 DAS EMPRESAS AGROPECUÁRIAS
 Art. 13º- A empresas recebedoras de grãos, nela compreendidos as empresas, cooperati-
vas e armazéns destinados ao recebimento de produtos agropecuários não tratadas especificamente em 
outras regras deste decreto, poderão funcionar com restrições, todos os dias da semana, das 05h00m até 
as 24h00m, desde que observadas as seguintes regras:
 I – Uso obrigatório de máscara e álcool em gel por todas as pessoas presentes no estabe-
lecimento comercial;
 II – Controle de acesso, permitida a permanência de 30% da capacidade máxima do esta-
belecimento, somente pelo tempo necessário para despacho e recebimento de produtos. 
 III – Na medida do possível, deverão serem adotadas ainda as seguintes medidas com o 
objetivo de diminuir a aglomeração e a circulação de pessoas;
 a. Escalonamento dos horários de entrada e saída dos funcionários;
 b. Substituição do trabalho presencial pelo trabalho em home office;
 IV – Os funcionários e proprietários dos estabelecimentos comerciais se comprometerão 
a, fora do horário de serviço, na medida do possível, se manterem em isolamento social para evitar o 
contágio e a circulação do vírus.
 Art. 14º- A empresas agropecuárias e veterinárias, nela compreendidos as empresas, co-
operativas e demais comércios destinados ao fornecimento de insumos destinados a produção agrope-
cuária e veterinária, não tratadas especificamente em outras regras deste decreto, poderão funcionar 
com restrições de que trata o art. 3º, de segunda-feira até sexta-feira, das 08h00m, até as 17h00m, e, 
nos demais dias e horários, na modalidade de plantão, de portas fechadas para atendimento de casos 
urgentes, vedado o atendimento normal de balcão. 
 DOS SALÕES DE BELEZA E ESTÉTICA
 Art. 15º- Os salões de beleza e estética em geral, não tratadas especificamente em outras 
regras deste decreto, poderão funcionar com restrições, de segunda-feira até sábado, das 08h00m, até 
as 17h00m, vedado o funcionamento aos domingos, e desde que observadas as seguintes regras:
 I – Uso obrigatório de máscara e álcool em gel por todas as pessoas presentes no estabe-
lecimento comercial;
 II – Controle de acesso, permitida a entrada de apenas um cliente por vez em cada sala de 
atendimento, mediante horário previamente agendado, de modo a evitar a aglomeração de clientes na 
sala de recepção. 
 III – Na medida do possível, deverão serem adotadas ainda as seguintes medidas com o 
objetivo de diminuir a aglomeração e a circulação de pessoas;
 a. Escalonamento dos horários de entrada e saída dos funcionários;
 b. Substituição do trabalho presencial pelo trabalho em home office;
 IV – Os funcionários e proprietários dos estabelecimentos comerciais se comprometerão 
a, fora do horário de serviço, na medida do possível, se manterem em isolamento social para evitar o 
contágio e a circulação do vírus.
 DAS SANÇÕES
 Art. 16º – O descumprimento de qualquer medida prevista no presente Decreto poderá su-
jeitar o infrator às sanções penais previstas nos arts. 268 e 330 do Código Penal, se o fato não constituir 
crime mais grave, além de aplicação imediata de multa administrativa, independente de prévia notifica-
ção, interdição do estabelecimento e suspenção do alvará de funcionamento pelo prazo de no mínimo 15 
dias. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, DIA 08/03/2021

FABRÍCIO PASTORE
Prefeito Municipal

ADAUTO DE ANDRADE BATISTA
Dir. Depto. Administração

LICENÇA PRÉVIA DO IAT
 SIMONI CHICARELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ: 18.105.363/0001-57, torna público que rece-
beu do IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Prévia, com validade até 
12/11/2021 para implantação do Loteamento Dois Irmãos II,  Parte do Lote 
07, Linha do Jacaré, na cidade de Primeiro de Maio-PR. 

LICENÇA PRÉVIA DO IAT
 SIMONI CHICARELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ: 18.105.363/0001-57, torna público que rece-
beu do IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Prévia, com validade até 
25/03/2022 para implantação do Loteamento Dois Irmãos,  na Parte dos 
Lotes 7-A e 7-B - Ribeirão do Jacaré, na cidade de Primeiro de Maio-PR. 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO IAT
 SIMONI CHICARELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ: 18.105.363/0001-57 torna público que requer ao 
IAT (Instituto Água e Terra), a Licença de Instalação, para implantação do 
Loteamento Dois Irmãos II,  Parte do Lote 07, Linha do Jacaré, na cidade 
de Primeiro de Maio-PR. Foi determinado estudo de impacto ambiental e/ou 
não foi determinado estudo de impacto ambiental.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO IAT
 SIMONI CHICARELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ: 18.105.363/0001-57 torna público que requer ao 
IAT (Instituto Água e Terra), a Licença de Instalação, para implantação do 
Loteamento Dois Irmãos,  na Parte dos Lotes 7-A e 7-B - Ribeirão do Jaca-
ré, na cidade de Primeiro de Maio-PR. Foi determinado estudo de impacto 
ambiental e/ou não foi determinado estudo de impacto ambiental.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 09, DE 08 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, a prorrogação das regras de 
funcionamento da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná que venceria nesta data, a 
saber dia 08 de março de 2021, portanto, estende sua vigência até às 05:00min da manhã do dia 10 de 
março de 2021:
 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, prorrogando sua eficácia até às 05:00min da manhã do dia 10 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 dia 08 de março de 
2021, prorrogando sua eficácia até às 05:00min da manhã do dia 10 de março de 2021;
 Considerando todos os demais efeitos do Decreto Estadual n.º 6.983/2021, com sua prorro-
gação em todo nosso Estado, DETERMINO:
 Art. 1º - O horário de funcionamento ao público da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, 
Estado do Paraná continua  interrompido entre às 08:00min até às 17:00 horas do dia 09 de março de 
2021;
 Art. 2º - Os trabalhos administrativos dos servidores/assessores da Câmara Municipal de 
Primeiro de Maio, Estado do Paraná a contar de 08 de março de 2021 até 09 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 - A sessão ordinária do dia 08 de março de 2021, será realizada às 17:00min horas;
 Art. 5º - Fixe no Mural desta Casa e publique-se em jornal de grande circulação ou jornal 
oficial do Município.
 Art. 6º - Este Decreto entrará em vigência na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos jurídicos a contar de 08 de março de 2021 até dia 10 de março de 2021, revogando as disposições 
em contrário.
 Câmara Municipal de Primeiro de Maio, 08 de março de 2.021.

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 10, DE 08 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, a prorrogação das regras de 
funcionamento da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná:
 Considerando que o novo Decreto Estadual n.º 7.020/2021, flexibilizou  as medidas restriti-
vas de circulação de pessoas, como funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e/ou congêne-
res, mantendo o toque de recolher, compreendendo os dias 10 a 17 de março de 2021;
 Considerando que o novo Decreto Estadual n.º 7.020/2021, pretende minimizar os efeitos 
do “Lockdown” instituído pelo  Decreto Estadual n.º 6.983/2021; 
 Considerando todos os demais efeitos do Decreto Estadual n.º 6.983/2021 se exaurirá às 
05:00 horas da manhã do dia 10 de março de 2021, DETERMINO:
 Art. 1º - O horário de funcionamento Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná ao público em geral, será entre às 10:00min horas da manhã até às 17:00min da tarde, com intervalo 
de fechamento para almoço entre às 12:00min a 13:00min, a contar de 10 de março de 2021 até 17 de 
março de 2021; 
 Art. 2º - Os trabalhos administrativos dos servidores/assessores da Câmara Municipal de 
Primeiro de Maio, Estado do Paraná a contar de 10 de março de 2021 até 17 de março de 2021 con-
tinuarão sendo realizados via “teletrabalho”, entre às 08:00min até 12:00min e 13:00min até 17:00min, 
podendo aqueles que preferirem, realizá-los “in loco”;
 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, como também recebidos entre os horários de atendimento previsto no 
art. 1º deste Decreto;
 Art. 4º - As sessões ordinárias desta Casa serão realizadas às 17:00 horas até dia 17 de 
março de 2021;
 Art. 5º - Fixe no Mural desta Casa e publique-se em jornal de grande circulação ou jornal 
oficial do Município.
 Art. 6º - Este Decreto entrará em vigência na data de sua publicação, com efeitos jurídicos 
a contar de 10 de março de 2021 até dia 17 de março de 2021, revogando as disposições em contrário.
 Câmara Municipal de Primeiro de Maio, 08 de março de 2.021.

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


