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PORTARIA Nº 015/2021
 O Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno do Legislati-
vo Municipal, considerando a situação de emergência de saúde pública de importância internacional, bem 
como o Disposto na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; na Portaria nº 356 de 11 de março 
de 2020 do Ministério da Saúde; e, atentando para o Decreto nº 6.983 do Governo do Estado do Paraná 
divulgado em 26 de fevereiro de 2021, bem como o Decreto Municipal n° 089/2021 deste Município, os 
quais dispõem sobre as medidas restritivas de caráter obrigatório, visando o enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.
 RESOLVE:
 Art. 1° Estabelecer medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional em decorrência de infecção humana pelo COVID-19 – CORONAVÍRUS, como meios 
auxiliares de prevenção e controle de transmissão da doença, em especial a suspensão das atividades 
desta Câmara Municipal, abaixo enumeradas, até as 00h00min horas do dia 22 de março de 2021:
 I – Suspensão das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Sessões Solenes;
 II – Suspensão de empréstimo da sala de sessões para terceiros;
 III – Restrição do acesso de munícipes à Câmara Municipal, exceto para protocolo;
 IV – Suspensão das atividades da Câmara Mirim;
 V – Suspensão de viagens de Vereadores e Servidores para eventos ou cursos de capaci-
tação;
 VI – Suspensão das Reuniões Públicas Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Per-
manentes;
 VII – Suspensão de todos os prazos regimentais;
 VIII- Suspensão dos demais prazos administrativos;
 Art. 2º Fica a Sessão Ordinária do dia 16 de março de 2021, redesignada para o dia 22 de 
março de 2021, às 19h:00min.
 Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da zero 
hora do dia 16 de março de 2021 até as 05h00 do dia 22 de março de 2021.
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 15 DE MARÇO DE 2021.

JOSÉ MARIA CARDOSO VERTEIRO 
Presidente

RAFAEL PALÚ DINIZ 
1º Secretário

 O mês de fevereiro foi de mulheres mais resilientes do 
que homens diante da crise no controle de suas pequenas e mi-
croempresas. Um levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostrou que as 
empresárias demitiram menos e contrataram mais nesse mês. 
Além disso, recorreram menos a empréstimos no setor financeiro.
 No mês passado, 9% das empresárias entrevistadas 
desligaram funcionários; entre os homens, esse número subiu 
para 12%. Quando o assunto é contratação, 16% das empreen-
dedoras fizeram contratações, contra 13% de empreendedores.
 Questionados sobre empréstimos tomados em fevereiro, 
52% dos empreendedores afirmaram a tentativa de obter emprés-
timo. Entre as mulheres, esse percentual foi um pouco menor, 
46%. O Sebrae ouviu 6.228 empresários e empresárias de todo o 
país entre 25 de fevereiro de 1º de março.
 A maioria das mulheres consultadas acredita que o go-
verno deveria estender linhas de crédito (38%), além do auxílio 
emergencial (31%). Já 11% delas sugeriram o adiamento dos 
impostos. Entre os homens, 52% entendem que a extensão de 
linhas de crédito deveria ser a medida tomada pelo governo neste 
momento do país.
 O levantamento também mostra que as mulheres usam 
mais a internet na condução dos seus negócios. Setenta e quatro 
por cento das empresárias vendem seus produtos ou serviços de 
forma digital. Entre os homens, esse percentual cai dez pontos.
 “Percebemos que os pequenos negócios mantidos por 
mulheres seguem a tendência de vendas online e marketing por 
meio de mídias sociais. Esse movimento já vinha sendo notado, 
mas foi acelerado com a pandemia”, disse o presidente do Se-
brae, Carlos Melles.

Mulheres contrataram 
mais e demitiram 

menos em fevereiro

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

PORTARIA Nº 016/2021
 O Presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno do Legislati-
vo Municipal, considerando a situação de emergência de saúde pública de importância internacional, bem 
como o Disposto na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; na Portaria nº 356 de 11 de março 
de 2020 do Ministério da Saúde, os quais dispõem sobre as medidas restritivas de caráter obrigatório, 
visando o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, em 
especial, em atendimento a tutela antecipada deferida na Ação Civil Pública da 4ª Vara do Trabalho de 
Londrina, n° 0000214-33.2021.5.9.0663.
 RESOLVE:
 Art. 1° Estabelecer o regime trabalho home office, afastando do trabalho presencial os ser-
vidores inseridos no grupo de risco do COVID-19 – CORONAVÍRUS, conforme os órgãos de saúde.
 Art. 2° Ficam afastas na forma do Art. 1°, por ser lactante, a seguinte servidora:
 I- TELMA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, lotada no cargo de contadora, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 9.667.057-5, devidamente inscrita no CPF nº 010.505.289-21, Servidora 
Efetiva com matrícula funcional nº 5061.
 Art. 3° A partir da data de publicação desta Portaria, em 03 (três) meses, devera a servidora 
identificada nos inciso I do art. 2°, comprovar o estado de lactante, mediante a apresentação de atestado 
médico, atualizado, dirigido ao Diretor do Departamento Administrativo desta Câmara Municipal.
 Art. 4° Havendo outros servidores desta Câmara Municipal inseridos no grupo de risco, 
identificados pelos órgãos de saúde, estes deverão requerer ao Diretor do Departamento Administrativo 
desta Câmara Municipal o afastamento do trabalho presencial, substituindo-o, por home office, mediante 
apresentação de atestados médico.
 Parágrafo único: A prorrogação do trabalho home office se dará  trimestralmente a contar 
da data do deferimento anterior, mediante a apresentação de novo atestado médico dirigido ao Diretor do 
Departamento Administrativo desta Câmara Municipal, a contar data do deferimento anterior. 
 Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrario.
 GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO, 
ESTADO DO PARANÁ, EM 23 DE MARÇO DE 2021.

JOSÉ MARIA CARDOSO VERTEIRO 
Presidente

RAFAEL PALÚ DINIZ 
1º Secretário


