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 FICAM SEM EFEITOS AS PUBLICAÇÕES DA ATA 
DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, REALIZADAS NO JORNAL DA CIDADE, EDIÇÃO 2394, EM 02/06/2021, PÁGI-
NA 3, E NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, EM 01/06/2021, EDIÇÃO 1824, PÁGINA 7. 
PASSANDO A CONSTAR COMO CORRETA A PUBLICAÇÃO ACIMA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO – 003/2021

 O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO 
DE MAIO, através de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e com 
fundamentos nos artigo  65 c/c 72, segundo os termos dispostos no Edital n.º 001/2021 que 
convocou as Eleições Gerais para o quinquênio 2021-2025, em observância ao Decreto n.º  
6.983/2021de 27 de fevereiro de 2021 do Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, 
SEGUNDO O Edital N.º 002/2021, de 02 de março de 2021, QUE suspendeu o processo 
de VOTOÇÃO devido a pandemia pelo COVID-19, considerando :

 QUE, tempestivamente fora registrada no processo eleitoral uma única chapa  
no processo eleitoral;
 QUE, a chapa inscrita deve ser submetida a votação dos associados aptos, 
ad referendum e quorum qualificado;
 QUE, o processo de votação importa na necessária conclusão do Processo 
de Eleições de diretoria para o quinquênio 2021-2025;
 QUE, a atual diretoria nos termos da deliberação da Diretoria Plena teve seu 
mandato prorrogado devido à inviabilidade do processo eleitoral motivado pelos agravos 
em saúde causados pela pandemia mundial pelo SARSCOV-2;
 Convocar os servidores associados ao Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Primeiro de Maio, para a votação  em chapa Única inscrita, no período de 16 
de junho a 18 de junho,  na forma descrita abaixo, visando evitar não aglomeração;

 1- Das 8h00 às 11h00 das 13h00 às 17h00 será disponibilizada URNA MÓVEL 
DE VOTAÇÃO nas dependências da Rede Municipal de Ensino e serviço de saúde nos 
Distritos da Vila Gandhi e Ibiaci, durante o dia 16 de junho de 2021, da seguinte forma:
Rede de Ensino e Posto de Saúde de Ibiaci 8h00 às 11h00
Rede de Ensino e Posto de Saúde de Vila Gandhi 13h00 às 17h00
 1.1 Das 19h00 às 21h00  será disponibilizada URNA MÓVEL DE VOTAÇÃO 
nas dependências do Hospital Municipal no  dia 16 de junho de 2021
 1.2 Das 19h00 às 21h00  será disponibilizada URNA MÓVEL DE VOTAÇÃO 
nas dependências do Hospital Municipal no  dia 17 de junho de 2021

 2 Das 6h30m às 8h30m, na sede da Garagem Municipal, localizada na Rua 
Dezoito Centro de Primeiro de Maio será disponibilizada URNA MÓVEL DE VOTAÇÃO, no  
dia 17 de junho de 2021
 2.1 Das 15h30m às 17h30m, na sede da Garagem Municipal, localizada na 
Rua Dezoito Centro de Primeiro de Maio será disponibilizada URNA MÓVEL DE VOTAÇÃO, 
no dia 17 de junho de 2021

 3 Das 09h30 às 11h45m nas dependência do Edifício da Prefeitura Municipal e 
seus anexos será disponibilizada URNA MÓVEL DE VOTAÇÃO no  dia 17 de junho de 2021

 4 Das 13h30 às 15h30m nas dependências do Posto de Saúde e Hospital 
Municipal será disponibilizada URNA MÓVEL DE VOTAÇÃO no  dia 17 de junho de 2021

 5 Das 8h00 às 11h00m nas dependências do Posto de Saúde,  Hospital 
Municipal e outras repartições do serviços de saúde será disponibilizada URNA MÓVEL 
DE VOTAÇÃO no  dia 18 de junho de 2021;

 6 Das 13h00 às 17h00m  a URNA MÓVEL DE VOTAÇÃO será levada a 
eventual setores faltantes no  dia 18 de junho de 2021;

 Havendo lotação diferente daquela informada pela Divisão de Recursos Hu-
manos, poderá o servidor votar no local de trabalho em que se encontrar, devendo assinar 
a listagem de votação do respectivo.
 Convoca-se os associados interessados em acompanhar o escrutínio das 
Urnas de Votação, para o dia 18 de junho de 2021 no horário das 19h00 para comparecerem 
a sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primeiro de Maio.
Será permitida a entrada e permanência de no máximo 5(cinco) pessoas na sala ampla 
de reuniões, local da contagem dos votos, por medidas de segurança e não aglomeração.
 Em não havendo o quórum mínimo de votantes,  serão convocados os asso-
ciados faltantes em edital próprio para esta finalidade.
 É facultado aos servidores aposentados, que na época da aposentaria 
mantiveram a condições de associados ao SISMUPM, a votarem na sede do Sindicato dos 
Servidores Públicos, no período das 13h00 ás 17h00 nos dias 16 e 17 de junho, 
 Comunica-se o Comitê Central do Município de Primeiro de Maio e Ministério 
Público do Estado do Paraná.

 Primeiro de Maio, 15 de junho de 2021.
 Publique-se

Aparecida Benito Pereira
Presidente

EDITAL DE SUSPENÇÃO DE VOTAÇÃO PARA ELEIÇÃO – 002/2021

 O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMEIRO DE 
MAIO, através de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e com funda-
mentos nos artigo  65 c/c 72, segundo os termos dispostos no Edital n.º 001/2021 que convocou 
as Eleições Gerais para o quinquênio 2021-2025, em observância ao Decreto n.º  6.983/2021de 
27 de fevereiro de 2021 do Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, considerando :

 QUE, tempestivamente fora registrada no processo eleitoral uma única chapa  
no processo eleitoral;
 QUE, a chapa inscrita deve ser submetida a votação dos associados aptos, 
a referendum e quorum qualificado;
 QUE, o processo de votação importa em aglomeração e aumento de circulação 
de pessoas;
 QUE, a aglomeração e aumento da circulação de pessoas contribui para 
elevação de contagio do coronavírus, RESOLVE:
 Suspender o processo de VOTAÇÃO da chapa inscrita por tempo indetermina-
do, por medidas de segurança,  vigilância e saúde pública, em sede de Pandemia Mundial.
 Comunica-se o Comitê Central do Município de Primeiro de Maio e Ministério 
Público do Estado do Paraná.

 Primeiro de Maio, 02 de março de 2021.
Aparecida Benito Pereira

Presidente

RETIFICAÇÃO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 
da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipais Serviços Públicos e 
Urbanismo, torna público para conhecimento de quantos possam interessar foi RETIFICADO 
o edital de licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônico, nas condições fixadas 
neste edital e seus anexos, tendo sido alterada a plataforma o sistema de pregão eletrônico 
a ser utilizado, passando a ser por meio do site: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Até o dia 02 
de julho de 2021, às 09:00 horas, serão recebidas as propostas de preços e habilitação por 
meio da utilização de Recursos da Internet Sistema www.bbmnetlicitacoes.com.br, tendo 
por finalidade a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
roçagem e capinas das áreas permeáveis, das praças, lago, vias e canteiros munici-
pais, compreendendo os serviços de roçagem manual/mecanizada, capina manual, 
limpeza da área e transporte dos resíduos gerado por este serviço, conforme descrito 
no Anexo III. O valor máximo estimado é de R$ 632.020,97 (seiscentos e trinta e dois mil, 
vinte reais e noventa e sete centavos). O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas 
contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei nº 13.979/2020, pelo Decreto 
Municipal nº 2.435/2009, pelo Decreto Municipal nº 5.027/2020 e pelas disposições fixadas 
neste Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. O Edital e 
seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.
 Primeiro de Maio, 17 de junho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021 
EDITAL RESUMIDO 

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autoriza-
ção da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretarias Municipal de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos, torna público para conhecimento de quantos possam interessar foi 
RETIFICADO o edital de licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônico, nas 
condições fixadas neste edital e seus anexos. Até o dia 01 de julho de 2021, às 09:00 horas, 
serão recebidas as propostas de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos 
da Internet Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço por 
Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de sacos de Lixo 
Biodegradáveis, conforme descrito no Anexo III. O valor máximo estimado é de R$ 70,00 
(setenta mil reais). O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei nº 13.979/2020, pelo Decreto Municipal 
nº 2.435/2009, pelo Decreto Municipal nº 5.027/2020 e pelas disposições fixadas neste 
Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. O Edital e 
seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.
comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.  

 Primeiro de Maio/PR, 17 de junho de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

 Luiz Antonio Ruela da Silva, CPF: 010.412.439-
36 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia 
para atividade de avicultura-Produção de Ovos Ferteis a 
ser implantada na Fazenda Retiro, bairro Córrego Jurema, 
Rod Joao Rampazo, km 20, município de Florestópolis-PR.

ERRATA

 O Município de Primeiro de Maio, através da Senhora Bruna de Oliveira 
Casanova, Prefeita Municipal, informa a quem possa interessar que na edição 2404 do 
Jornal da Cidade do dia 17 de junho de 2021, pág. 01 na publicação referente ao Extrato 
de Contrato nº 43/2021 da Dispensa de Licitação nº 22/2021:

 “Onde se lê”:
 ... A. BERTONCINI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
  “Leia-se”:
 ... EUGENIO E MARQUES LTDA - ME

 Primeiro de Maio, 18 de junho de 2021.
Bruna de Oliveira Casanova

Prefeita

         MEC cria grupo de trabalho
para atualização do Enem e do Encceja

 Está publicada no Diário Oficial da União desta 
sexta-feira (18), a Portaria 411/21 que institui um gru-
po de trabalho, no âmbito do Ministério da Educação 
(MEC), para discutir a atualização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e do Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
(Encceja).
 Sob a coordenação da Secretária de Educa-
ção Básica do MEC, o grupo vai se reunir uma vez por 
mês e será formado pelas secretarias executiva, de 

Educação Superior, de Modalidades Especializadas de 
Educação - de Educação Profissional e Tecnológica, 
além do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
 Também vão integrar o grupo, os conselhos 
Nacional de Educação e de Secretários de Educação, 
além da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação, a Undime.
 Pela Portaria, o grupo tem seis meses, a partir 
de hoje, para concluir os trabalhos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Governo libera quase R$ 500 mil em maio 
para 271 pequenos produtores rurais

 O Programa Nossa Gente Paraná, da Secretaria 
de Justiça, Família e Trabalho, liberou, no mês de maio, 
R$ 488 mil para incentivar a melhoria das atividades agrí-
colas e a geração de renda para 271 famílias do campo. A 
iniciativa, chamada Renda Agricultor, conta com parceria 
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 
e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-
-Emater (IDR-Paraná).
 “Os recursos do Renda Agricultor são investidos 
em pequenas reformas para melhorar a qualidade de 
vida das famílias atendidas, como saneamento básico, 
incentivo à produção para consumo próprio e para impul-
sionar o desempenho das atividades agrícolas”, explicou 
o secretário Ney Leprevost.
 O recurso foi repassado para atendimento às 
famílias de 49 municípios levando em conta seus aspec-
tos culturais. A população atendida inclui pescadores, 
população indígena, quilombola e faxinalense, que é um 
segmento que se caracteriza pelo uso socializado das 
terras. 
 Em parceria com as prefeituras, os técnicos das 
secretarias envolvidas elaboram os projetos mediante a 
identificação das necessidades de cada família. Dentro 
do número total de participantes, as principais atividades 
realizadas no programa têm como alvo produção avícola, 
horticultura, manejo de leite e criação de suínos.
 Para Everton de Oliveira, coordenador dos pro-
jetos Renda Agricultor Familiar e Inclusão Produtiva So-
lidária, a possibilidade de implantar um projeto produtivo 
eleva a autoestima e a dignidade dos envolvidos. "Eles 
se percebem capazes de produzir, gerar renda e cuidar 
das suas famílias”, afirmou.

PROJETO
 Os recursos do Renda Agricultor Familiar são 
financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), por contrapartida do Estado, via Fundo Es-
tadual de Combate à Pobreza. Eles devem ser investidos 
na geração de renda e na melhoria da qualidade de vida.
 São repassados pela Sejuf e pela Seab e o 
trabalho é executado pelo IDR. Os extensionistas elabo-
ram,  juntamente com as famílias atendidas, um projeto 
de estruturação da unidade produtiva familiar, que pode 
abranger atividades em saneamento básico (construção 
de banheiro e proteção de fontes), produção para auto-
consumo e apoio a processos produtivos (geração de 
renda através de atividades agrícolas e não-agrícolas).
 “Estamos conseguindo ajudar os agricultores fami-
liares, que são prioridade nas políticas públicas do Estado, a 
crescer e tornar seu produto mais competitivo no mercado”, 
arrematou o secretário estadual da Agricultura e do Abaste-
cimento, Norberto Ortigara. Fonte: www.aen.pr.gov.br

PORTARIA Nº. 074/2021

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.

 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias, atinentes ao período de 2020-2021 
(quinze dias – 2/2), ao (a) Servidor (a) PRISCYLLA GONÇALVES MORENO, onde ocupa 
da Função do Cargo de EDUCADOR SOCIAL (TEMPORÁRIO), e pertence ao quadro de 
Pessoal Temporário (PSS), admitido (a) em 14 de agosto de 2019, lotado (a) no (a) Divisão 
de Ação Social, pela Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, secretaria desta 
Prefeitura Municipal, à partir do dia 21 de junho de 2021 à 05 de julho de 2021, devendo 
retornar em sua atividade no dia 06 de julho de 2021, de acordo com o Estatuto dos Servi-
dores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº. 075/2021

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.

 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias atinentes ao período de 2020-2021 
(quinze dias – 2/2), ao (a) Servidor (a). ROBSON RODRIGO BORTOLUCCI, ocupante da 
Função do Cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO, pertencente ao quadro de Pessoal 
Efetivo, admitido (a) em 03 de março de 2004 regido (a) pelo Regime “Estatutário”, cedido 
(a) para o Gabinete do Procurador, pela Procuradoria Geral Municipal, secretaria desta 
Prefeitura Municipal, à partir do dia 15 de junho de 2021 à 29 de junho de 2021, devendo 
retornar em sua atividade no dia 30 de junho de 2021, de acordo com o Estatuto dos Ser-
vidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal


