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DECRETO Nº 5.190, DE 08 DE ABRIL DE 2021
 Declara aberta vaga decorrente do Processo Seletivo para Estagiários Edital 
nº 01/2021, de 18/01/2021.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas,
 D E C R E T A:
 Artigo 1º Ficam declaradas abertas as seguintes vagas, para o cargo de 
estagiário de curso em andamento abaixo relacionado, decorrente do Processo Seletivo 
para Estagiários Edital n° 01/2021:
 CARGO/CURSO EM ANDAMENTO NÚMERO DE VAGAS
                             PEDAGOGIA                     06
 Artigo 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 08 de Abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5011/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica concedido a LAIS CRISTINA GONÇALVES RIBEIRO, matricula 
nº. 401316, portadora da cédula de identidade RG nº. 9.205.289-3 SSP/SP, CPF nº. 
058.087.549-09, servidor desta Prefeitura Municipal, ocupante do cargo efetivo de Enfer-
meiro, referência salarial “72”, do Quadro de Pessoal Permanente - PCSSC desta munici-
palidade, 03 (três) meses de Licença Prêmio em Pecúnia Total, referente ao quinquênio de 
11/09/2013 a 10/09/2018, de conformidade com os artigos 124 e 127, da Lei nº. 183/94, de 
23/09/1994 - “Estatuto dos Servidores. Públicos Municipais de Primeiro de Maio”.
 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 14 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5012/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, À VISTA DO RE-
QUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº. 723/2021, DE 09/04/2021,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Fica exonerada a pedido a partir de 08/04/2021, LAIS CRISTINA 
GONÇALVES RIBEIRO, matricula nº. 401316, portadora da cédula de identidade, RG nº. 
9.205.289-3 SSP/PR, CPF nº. 058.087.549-09, servidor submetido ao regime estatutário, 
ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro, referência salarial “72”, do Plano de Cargos e 
Salários em Sistema de Carreiras – PCSSC desta municipalidade.
 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 14 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5013/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E A VISTA DO OFÍCIO Nº. 69/2021, DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE, DE 14/04/2021,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Lotar na Secretaria Municipal de Saúde, com local de trabalho Hospital 
Municipal, a servidora DANIELE FUTIGAMI FERRAZ, matrícula nº. 401303, portadora da 
cédula de identidade RG nº. 6.023.049-8 SSP/PR, CPF nº. 018.382.869-00, ocupante do 
cargo Farmacêutico, referência salarial “72”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, 
desta municipalidade, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 
23/02/2021, até ulterior deliberação.
 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 14 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5014/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO 
COMUNICADO INTERNO Nº 04/2021, DE 12/04/2021, DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO, DESPACHADO EM 14/04/2021 PELA SECRETARIA DE RECURSOS 
HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
 RESOLVE:
 Art. 1º Tornar sem efeito, a contar de 12/04/2021, a Portaria nº. 4490/2020, 
de 05/03/2020, que designou o servidor do quadro próprio deste município, LUIS HEN-
RIQUE HIDEKI AMAUKI, matrícula nº. 401705, portador da cédula de identidade RG n.º 

10.746.019-5 SSP/PR, CPF nº. 083.661.699-52, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de 
Serviços Administrativos, referência salarial “6”, para exercer suas funções cumulativamente 
na Agência do Trabalhador de Primeiro de Maio.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 14 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5015, DE 14 DE ABRIL DE 2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4883/2020, de 18/03/2020, estabelece 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavirus (Covid-19), no âmbito do Município de Primeiro de Maio;
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4885-2020, de 20/03/2020, decreta 
situação de emergência no Município de Primeiro de Maio, como medida de enfrentamento 
da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);
 CONSIDERANDO, os §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, do Art. 1º, do Decreto Nº 4892/2020, 
de 25/03/2020:
 § 1º Considera-se teletrabalho o trabalho prestado remotamente por servidor 
público ocupante de cargo efetivo ou em comissão, com a utilização de recursos tecnológicos, 
fora das dependências físicas do órgão ou entidade de sua lotação, e cuja atividade, não 
constituindo, por sua natureza, trabalho externo, possa ter seus resultados efetivamente 
mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles de atuação presencial.
 § 2º Fica estabelecida a possibilidade do teletrabalho, a critério de avaliação 
da Secretaria vinculada, aos servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, com doenças 
crônicas, problemas respiratórios, gestantes, lactantes.
 § 3º São objetivos do teletrabalho: 
 I – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores que tenham dificuldade 
de deslocamento decorrente do fato devidamente reconhecido pelo Poder Público;
 II – resguardar a saúde do servidor considerado parte de grupo de risco 
devidamente reconhecido pelas autoridades de saúde e/ou sanitárias;
 III – resguardar a saúde pública de risco de propagação do Coronavírus 
(COVID-19).
 § 4º A realização do teletrabalho é restrita às atribuições em que seja possível 
mensurar objetivamente o desempenho, e sujeita-se à análise e deliberação do Poder 
Público.
 § 5º A realização de teletrabalho será concedida mediante Portaria Municipal, 
após análise de justificativa e de viabilidade técnica e operacional pela Secretaria respon-
sável, aos servidores que, por estarem em situação constante do § 2º deste artigo, seja 
recomendado o trabalho remoto.
 CONSIDERANDO, o despacho da Secretária de Educação no formulário de 
afastamento – grupo de risco – Covid-19;
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Conceder a partir de 22/03/2021, o regime de trabalho remoto (te-
letrabalho), a servidora Sheilla Rodrigues da Costa Celeri, matrículas 401419 e 401472, 
cargo de Professor, conforme plano de trabalho apresentado pela Secretaria Municipal de 
Educação, até ulterior deliberação.
 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 14 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5016 DE 14 DE ABRIL DE 2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4883/2020, de 18/03/2020, estabelece 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Primeiro de Maio;
 CONSIDERANDO, que o Decreto Nº 4885/2020, de 20/03/2020, decreta 
situação de emergência no Município de Primeiro de Maio, como medida de enfrentamento 
da pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);
 CONSIDERANDO, o § 6º, do Decreto Nº 4892/2020, de 25/03/2020, que para 
os casos em que haja necessidade de afastamento de servidor pelos motivos de que trata 
o caput deste artigo, sem, contudo, possibilidade técnica e operacional de se conceder o 
teletrabalho, fica autorizada, a critério exclusivo da Administração:
 a) a concessão de férias, inclusive de forma antecipada;
 CONSIDERANDO, o despacho da Secretária de Saúde no formulário de 
afastamento – grupo de risco – Covid-19, datado de 14/04/2021;
 R E S O L V E:
 Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de gozo de férias regulamentares, de 
15/04/2021 a 14/05/2021, à servidora Suelen Cristina Pedroso, matrícula 401585, cargo 
Zelador, referente ao período aquisitivo de 09/03/2019 a 08/03/2020.
 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 14 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5018/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO ME-
MORANDO Nº 46/2021, DE 14/04/2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 
HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO,
 R E S O L V E:
 Art. 1º Lotar os servidores abaixo relacionados, a partir de 13/04/2021, até 
ulterior deliberação.

 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 15 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5019/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 CONSIDERANDO que a servidora teve suas férias regulamentares, referente 
ao período de 18/08/2019 a 17/08/2020, suspensas em virtude de licença maternidade de 
120 dias, através da Portaria n. 4866 de 04/01/2021;
 CONSIDERANDO que a mesma tem direito ao gozo de 30 (trinta) dias de 
férias, referente ao período;
 R E S O L V E:
 Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora LUZIA 
ANGELINA LOPES GOMES, matrícula 401588, ocupante do cargo efetivo de Zelador, no 
período de 16/04/2021 a 15/05/2021.
 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 15 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 15/2021
 Ratifico a Dispensa nº 15/2021 com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei 
8.666/93, referente a aquisição e instalação de central telefônica em atendimento a Secretaria 
de Saúde, a favor da empresa K1 SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ 37.171.320/0001-14, no valor de R$ 4.240,23 (quatro mil, duzentos e quarenta 
reais e vinte e três centavos). 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, 16 de abril de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

        Auxílio emergencial é pago a 
beneficiários do Bolsa Família 

com NIS 2

 Os beneficiários 
do Bolsa Família com Nú-
mero de Inscrição Social 
(NIS) terminado em 2 re-
cebem hoje (19) a primeira 
parcela do auxílio emer-
gencial 2021. Os recursos 
podem ser movimentados 
pelo aplicativo Caixa Tem, 
por quem recebe pela con-
ta poupança social digital, 
ou sacados por meio do 
Cartão Bolsa Família ou 
do Cartão Cidadão.
 O recebimento 
dos recursos segue o ca-
lendário normal do Bolsa 
Família, pago nos últimos 
dez dias úteis de cada 
mês. A primeira parcela 
começou a ser depositada 
na última sexta-feira (16) e 
será paga até 30 de abril.
 Em caso de dú-
vidas, a central telefônica 
111 da Caixa funciona de 
segunda a domingo, das 
7h às 22h. Além disso, o 
beneficiário pode consul-
tar o site auxilio.caixa.gov.
br.
 O auxílio emer-

gencial foi criado em abril 
do ano passado pelo go-
verno federal para aten-
der pessoas vulneráveis 
afetadas pela pandemia 
de covid-19. Ele foi pago 
em cinco parcelas de R$ 
600 ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de família 
monoparental e, depois, 
estendido até 31 de de-
zembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.
 Neste ano, a nova 

rodada de pagamentos, 
durante quatro meses, 
prevê parcelas de R$ 150 
a R$ 375, dependendo 
do perfil: as famílias, em 
geral, recebem R$ 250; 
a família monoparental, 
chefiada por uma mulher, 
recebe R$ 375; e pessoas 
que moram sozinhas rece-
bem R$ 150.

Regras
 P e l a s  r e g r a s 
estabelecidas, o auxílio 
será pago às famílias 
com renda mensal total 
de até três salários míni-
mos, desde que a renda 
por pessoa seja inferior 
a meio salário mínimo. É 
necessário que o benefi-
ciário já tenha sido consi-
derado elegível até o mês 
de dezembro de 2020, 
pois não há nova fase de 
inscrições. Para quem 
recebe o Bolsa Família, Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 19 DE ABRIL DE 2.021.
 EMENTA: Dispõe sobre a fixação de prazo para protocolo “dos projetos de 
lei”, “ das indicações”, “dos requerimentos”, “das moções”, “dos substitutos, emendas e 
subemendas”, entre outros que dispõe necessária inclusão no expediente regimental,  e 
dá outras providências.
 Presidente da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
SENHOR, - VANDER 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:
 Art. 1º -  Fixa o prazo de protocolo (s) “dos projetos de lei”, “ das indicações”, 
“dos requerimentos”, “das moções”, “dos substitutos, emendas e subemendas”, entre outros 
que dispõe necessária inclusão no expediente regimental, até às 17:00 horas da sexta-feira 
que antecede a sessão ordinária seguinte.
 Parágrafo primeiro: O prazo fixado no artigo primeiro deste decreto, regu-
lamenta os protocolos que derem entrada nesta Casa até às 17:00 horas da sexta-feira 
que antecede a sessão ordinária seguinte, em virtude da análise  que requer a matéria, 
subordinada a inclusão no expediente regimental.
 Parágrafo segundo: Havendo protocolo (s) “dos projetos de lei”, “ das indica-
ções”, “dos requerimentos”, “das moções”, “dos substitutos, emendas e subemendas”, entre 
outros que dispõe necessária inclusão no expediente regimental posterior às 17:00 horas 
da sexta-feira que antecede a sessão ordinária seguinte, dar-se-á entrada imediatamente, 
independente de requerimento, na próxima sessão ordinária. 
 Parágrafo terceiro: O (s) protocolo (s) “dos projetos de lei”, “ das indicações”, 
“dos requerimentos”, “das moções”, “dos substitutos, emendas e subemendas”, entre outros 
que dispõe necessária inclusão no expediente regimental posterior às 17:00 horas da sexta-
-feira que antecede a sessão ordinária seguinte, com justificativa de urgência devidamente 
fundamentada nos termos do regimento interno, dar-se-á entrada na  respectiva sessão 
ordinária para leitura no expediente. 
 Art. 2º - Fixe no Mural desta Casa e publique-se em jornal de grande circulação 
ou jornal oficial do Município.
 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigência na data de sua publicação, com 
efeitos jurídicos a contar de 19 de abril de 2021, revogando as disposições em contrário.
 Câmara Municipal de Primeiro de Maio, 19 de abril de 2.021.

VANDER EMANOEL DIAS COELHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

continua valendo a regra 
do valor mais vantajoso, 
seja a parcela paga no 
programa social, seja a 
do auxílio emergencial.
 Quem recebe na 
poupança social digital, 
pode movimentar os recur-
sos pelo aplicativo Caixa 
Tem. Com ele, é possível 
fazer compras na internet 
e nas maquininhas em di-
versos estabelecimentos 
comerciais, por meio do 
cartão de débito virtual e 
QR Code. O beneficiário 
também pode pagar bole-
tos e contas, como água 
e telefone, pelo próprio 
aplicativo ou nas casas 
lotéricas. A conta é uma 
poupança simplificada, 
sem tarifas de manuten-
ção, com limite mensal de 
movimentação de R$ 5 
mil.


