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A) 100km. B) 120km. C) 140km. D) 160km.
_______________________________________________________________________
 15- Dona Antônia foi ao supermercado fazer compras.Veja o que ela comprou:

 Dona Antônia pagou com uma nota de R$50,00. Quanto recebeu de troco?
A) R$ 4,50 B)  R$ 4,55 C) R$ 4,65 D) R$ 4,85
______________________________________________________________________
 16- Juliana possui dois tapetes de mesma área. O tapete quadrado possui 
lado de 4 m e o tapete retangular tem altura de 2 m e base de 8 m. Qual tapete apresenta o 
maior perímetro?
A) O tapete quadrado  B) O tapete retangular
C) Os perímetros são iguais D) Não é possível calcular
_____________________________________________________________________
 17- Márcia decidiu ofertar um lanche às pessoas em situação de rua na sua 
cidade. Para isso, ela decidiu confeccionar sanduíches e foi até à padaria perto da sua casa, 
onde o kg de pão francês custa R$ 12,00.
Sabendo que Márcia possuía R$ 42,00 para comprar pães, quantos quilos ela conseguiu 
comprar?
A) 4,5 kg B) 3,5 kg C) 4 kg D) 3 kg
______________________________________________________________________

 
 18- Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus 
de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a:
A) 1,9m B) 2,1m C) 2,0m D) 1,8m
______________________________________________________________________
 19- Prefeitura de Redentora/RS - Agente administrativo) - Em uma farmácia 
municipal, quatro funcionários organizam 150 caixas de medicamentos para distribuir para a 
população de baixa renda. Considerando as mesmas condições de trabalho, para organizar 
375 caixas de medicamentos, a quantidade de funcionários necessária seria igual a:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
______________________________________________________________________ 
 20-Considerando que 6 unidades somadas ao dobro de um número é igual 
a 82. Qual é esse número?
A) 43 B) 38 C) 24 D) 32
______________________________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FONOAUDIÓLOGA
 21- Dentre as diferentes funções do Fonoaudiólogo no Âmbito Escolar, é 
incorreto afirmar:
A) O diagnóstico poderá ser realizado mediante o uso de testes padronizados, teste de 
elaboração pessoal e/ou observação direta em sala de aula, em diferentes situações 
interativas ou de resoluções de tarefas.
B) É importante a atuação de uma equipe multidisciplinar composta por Médicos e Pe-
dagogos.
C) O fonoaudiólogo, no âmbito educacional, compõe a equipe escolar a fim de realizar 
avaliação e diagnóstico institucional em situações de ensino e aprendizagem relacionada 
à comunicação.
D) O objetivo da Fonoaudiologia Educacional é colaborar com o processo educativo a partir 
do seu conhecimento sobre a comunicação humana e da sua participação na discussão e 
implantação de estratégias que possam favorecer o processo de ensino e aprendizagem.
______________________________________________________________________
 22- Nesse nível, os alunos que antes representavam cada emissão sonora 
com apenas uma letra não se contenta mais com isso, e nessa construção do conhecimento 
passam agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. A criança 
passa a escrever pautando-se na marca da oralidade, considerando que a sílaba será 
separada em unidades menores. Tem consciência da função social que a escrita traz e que 
quando se escreve, é para que alguém possa ler.
  Segundo Emília Ferrero, refere-se a que hipótese da escrita?
A) Nível pré-silábico  B) Nível silábico 
C) Nível silábico alfabético  D) Nível alfabético
______________________________________________________________________
 23- Atualmente, a inclusão escolar tem merecido destaque nas áreas clinicas e 
educacional, no que diz respeito à inclusão escolar de crianças com necessidades especiais 

na rede regular de ensino (deficiências físicas, visuais, auditivas, síndromes e/ou compro-
metimentos neurológicos e distúrbios de comportamento). Surge então a necessidade de 
observar se a escola está apta a olhar a criança com necessidades especiais para além de 
suas capacidades cognitivas. É correto afirmar:
A) A inclusão torna-se impossível, pois somente alunos sem dificuldades ou transtornos 
tem potencial para a aprendizagem.
B) Não é função da escola regular disponibilizar professores para as crianças com neces-
sidades especiais.
C) O papel do Fonoaudiólogo no atendimento à escola faz com que terapeuta e educador 
propiciem o respeito à singularidade de cada criança.
D) A escola regular não pode ser transformada em um ambiente favorável para o desen-
volvimento das crianças com necessidades especiais.
______________________________________________________________________
 24- Uma fonoaudióloga, que integra a equipe de uma instituição escolar, após 
uma discussão é encarregada de orientar uma família sobre encaminhamento para avaliação 
fonoaudiológica. Na conversa, os pais perguntam se ela pode fazer esse atendimento na 
própria escola, por facilitar o deslocamento. Considerando os preceitos éticos, bem como as 
resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia sobre o trabalho no campo educacional, 
a fonoaudióloga:
A) Deve acolher o pedido dos pais e atender a criança por já ter um vínculo estabelecido, 
mas não deve realizar no ambiente escolar por se tratar de atendimento clínico-terapêutico.
B) Pode realizar o atendimento dessa criança, mas, em função do conflito de interesse com 
sua função na escola, deve solicitar que a família busque um outro profissional de confiança.
C) Deve esclarecer que a escola não é um local para atendimentos clínicos, que o trabalho 
nesse contexto escolar tem uma perspectiva educacional e pedagógica. Além disso ela 
pode fazer indicações de profissionais, no mínimo três.
D) Não deve acolher o pedido dos pais nesse momento, esclarecer que a escola é um ambien-
te educacional, não sendo local adequado para atendimentos clínicos. Mas pode orientar que 
os pais agendem uma avaliação com ela em sua clínica, local mais adequado para o caso.
______________________________________________________________________
 25- Segundo Zorzi, as alterações nas palavras “tijela” e “xave” se enquadram 
na categoria de erro na escrita denominada:
A) Representação múltipla  B) Letras parecidas.
C) Omissão.   D) Generalização de regras.
______________________________________________________________________
 26- Quanto ao desenvolvimento do sistema fonológico, assinale a alternativa 
CORRETA referente à idade em que a criança adquire os sons mais complexos, produz de 
forma adequada as palavras mais simples e começa a usar palavras mais longas, estabi-
lizando o sistema fonológico.
A) Entre três anos e seis meses e cinco anos.
B) Entre um ano e um ano e seis meses.
C) Entre um ano e seis meses e quatro anos.
D) Dos quatro aos sete anos.
______________________________________________________________________
 27- A Avaliação Fonológica da Criança (AFC) é um instrumento proposto com 
objetivo de elicitar a amostra mais representativa da fala da criança. Nesse material, há 
cinco desenhos temáticos para a estimulação de 125 itens que formam a lista de palavras 
da AFC. Assinale a alternativa que corresponde à forma utilizada na AFC para chegar-se à 
produção linguística da criança.
A) Repetição. B) Nomeação espontânea.
C) Ditado.  D) Cópia.
______________________________________________________________________
 28- Sobre os Transtornos de Aprendizagem, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Transtornos de Aprendizagem são considerados um tipo de Transtorno Neurodesenvolvimental.
B)  Transtornos de Aprendizagem específicos afetam a capacidade de compreender ou 
utilizar a linguagem falada e escrita..
C) Não apresentam dificuldades na conceituação, abstração, generalização, raciocínio, 
organização e planejamento de informações para resolver problemas
D) Podem ocorrer problemas de percepção visual e processamento auditivo, incluindo 
dificuldades na percepção espacial e orientação, memória e atenção visual, discriminação 
e análise dos sons.
_____________________________________________________________________
 29- Crianças com dificuldades de leitura e escrita podem ter bloqueio de cons-
ciência fonológica. Rueda (1995) afirma que o conhecimento necessário para a descoberta 
do princípio alfabético envolve tanto a análise silábica quanto a análise fonêmica da palavra 
e pressupõe a “capacidade que a pessoa possui de operar explicitamente os segmentos 
da palavra”. 
 Essa capacidade denominada de conhecimento fonológico (ou consciência 
fonológica) juntamente com o conhecimento das palavras, o conhecimento sintático e o 
conhecimento pragmático constituem o conhecimento metalingúsitico, um metaconheci-
mento que se refere à capacidade do sujeito em conhecer o próprio conhecimento. São 
atividades para desenvolver a consciência fonológica em sala de aula, EXCETO:
A) Copiar fábulas. 
B) Dizer palavras que rimam.
C) Cantar uma música batendo palmas para cada uma das palavras. 
D) Fazer perguntas que exijam reflexão sobre o fonema.
______________________________________________________________________
 30- A gagueira está codificada na Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10) com os caracteres F98.5. Desta forma, a gagueira é cientificamente considerada 
como distúrbio ou transtorno de fluência da fala. É correto afirmar que:
A) A gagueira é um hábito adquirido. 
B) Pessoas com gagueira nunca gaguejam cantando ou quando representam um perso-
nagem no teatro. 
C) A gagueira é involuntária, ou seja, a pessoa que gagueja não tem controle sobre a sua 
fala e não consegue evitar a ocorrência da gagueira, por mais que se esforce. 
D) O fato de as pessoas com gagueira vivenciarem piora da gagueira de acordo com o 
interlocutor prova que a gagueira é psicológica.
______________________________________________________________________
 31- Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira relacionando os 
problemas de aprendizagem a suas respectivas definições.
Primeira Coluna
I. Dislalia
II. Dislexia
III. Disgrafia
IV. Discalculia
V. Disortografia
Segunda Coluna
(   ) é a dificuldade na linguagem escrita correta das palavras, apresenta troca de grafemas, 
desmotivação para escrever, aglutinação ou separação indevida das palavras, falta de 
pontuação e acentuação.
(   ) é a dificuldade nos cálculos e números, para identificar os sinais das quatro operações 
e saber usá-los, entender enunciados de problemas, quantificar ou fazer comparações.
(   ) é a dificuldade na emissão da fala, apresenta pronúncia inadequada das palavras, com 
trocas de fonemas e sons errados, tornando-as confusas.
(   ) é a dificuldade na escrita, está associada a letras mal traçadas e ilegíveis, letras muito 
próximas e desorganização ao produzir um texto.
(   ) é a dificuldade na leitura, impedindo o aluno de ser fluente, devido a trocas ou omissões 
de letras, inversão de sílabas ou leitura lenta.
Assinale a alternativa com a ordem das respostas encontradas.
A) V, II, III, IV, I B) V, IV, I, III, II         C) III, IV, l,V, II D)  III, IV, II, V, I
______________________________________________________________________
 32- As boas escolas costumam ser reconhecidas pelas práticas cada vez 

mais inclusivas e democráticas. São espaços construídos coleti-
vamente, em que algumas características marcam o cotidiano dos 
profissionais que a compõem. Dentre essas características, podemos afirmar que escolas 
eficazes:
A) Não realizam uma gestão democrática e participativa
B) Não levam em consideração a promoção de um clima de confiança e reciprocidade 
entre as pessoas
C) Desenvolvem a prática de decisões colegiadas e compartilham responsabilidades
D)  Descartam a necessidade de criação de uma cultura de valorização das capacidades 
das pessoas.
______________________________________________________________________
 33- Analise as afirmativas a seguir:
I.Os distúrbios da comunicação constituem algumas das doenças infantis menos prevalen-
tes, manifestando-se exclusivamente como atraso e sem o envolvimento de componentes 
funcionais da audição ou da fala.
II.No ambiente escolar, o fonoaudiólogo pode eleger estratégias que favoreçam o trabalho 
com alunos que apresentam dificuldades de linguagem oral e escrita.
 Marque a alternativa CORRETA:
A) As duas afirmativas são verdadeiras. B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. D) As duas afirmativas são falsas.
______________________________________________________________________
 34) Leia as afirmativas a seguir: 
I.O fonoaudiólogo pode realização de triagem auditiva de crianças pré-escolares para 
identificação de possíveis alterações auditivas que possam prejudicar o desenvolvimento 
da linguagem.
II.No ambiente escolar, o fonoaudiólogo pode eleger estratégias que favoreçam o trabalho 
com alunos que apresentam dificuldades de fala. 
 Marque a alternativa CORRETA:
A) As duas afirmativas são verdadeiras. B) afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. D) As duas afirmativas são falsas.
______________________________________________________________________
 35-Por razões comprovadamente científicas e de funcionamento cerebral, 
com as devidas exceções, o aluno só alcança uma maturidade plena para a aprendizagem 
formal da leitura e escrita quando se tem a idade aproximada de:
A) Oito anos.         B) Sete anos. C) Seis anos.  D) Cinco anos.
______________________________________________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS
 36- Em relação a Intolerância Religiosa no Brasil, está INCORRETO afirmar
A) Intolerância religiosa é um crime de ódio.
B) A intolerância religiosa não é crime no Brasil.
C) A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão.
D)Todo indivíduo tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, 
em público ou particular.
______________________________________________________________________
 37- Em tempos de pandemia, o mundo correu para pesquisar e criar uma 
vacina contra o coronavírus. Em várias criações, os testes apontaram sua eficácia com a 
aplicação de duas doses. Entretanto, há uma vacina que foi criada para ser aplicada em 
dose única. TratA)se da vacina: 
A) AstraZeneca. B) Coronavac C) Pfizer. D) Janssen.
______________________________________________________________________
 38- “O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam 
parte de um programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País”. 
Essa descrição corresponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da:
A) Operação Lava Jato  B) Operação Greenfield
C) Operação Navalha  D) Operação Carne Fraca
______________________________________________________________________
 39- Qual das alternativas apresenta os Presidentes do Brasil em ordem de sucessão?
A) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro B) Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula
C) Collor, Lula, Dilma Rousseff D) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro
______________________________________________________________________
 40- Conforme a última atualização dos componentes da Câmara de Verea-
dores de Alvorada do Sul - PR, Legislatura 2021-2024, assinale a opção que não contém 
três vereadores em exercício:
A) Wagner Rufino, Tiago da Penha e Nivaldo Palaro
B) Paulo Sergio Resende, Marcos Antonio Tanajura, Onivaldo Piovesana
C- Marcelo Suzuki, Tiago da Penha, Rubens Pinheiro
D- Cândido José de Almeida, Wagner Rufino, Nivaldo Palaro
______________________________________________________________________

PROVA ESCRITA PSICOLOGA
LÍNGUA PORTUGUESA

 O que os outros vão pensar?
Quando eu era pequena, não tinha medo nenhum de bicho-papão, mula sem cabeça, 
bruxa malvada ou o diabo a quatro. Quem me aterrorizava era outro tipo de monstro. Eles 
atacavam em bando. Chamavam-se “os outros”. 
 Nada podia ser mais danoso do que os outros. As crianças acordavam de 
manhã já pensando neles. Quer dizer, as crianças não: as mamães. Era com os outros 
que elas nos ameaçavam caso não nos comportássemos direito. Se não estudássemos, 
os outros nos chamariam de burros. Se não fôssemos amigos de toda a classe, os outros 
nos apelidariam de bicho do mato. E o pior é que as mães não mantinham a lógica do seu 
pensamento. “Mas mãe, todo mundo dorme na casa dos amigos.” “Eu lá quero saber dos 
outros? Só me interessa você!” Era de pirar a cabeça de qualquer um. Não víamos a hora 
de crescer para nos ver livres daquela perseguição. 
 Veio a adolescência, e que desespero: descobrimos que os outros estavam 
mais fortes que nunca, ávidos por liquidar com nossa reputação. 
 Não tinha escapatória: aos poucos fomos descobrindo que os outros habitavam 
o planeta inteiro, estavam de olho em todas as nossas ações, prontos para criticar nossas 
atitudes e ferrar com nossa felicidade. 
 Hoje eles já não nos assustam tanto. Passamos por poucas e boas e, no 
final das contas, a opinião deles não mudou o rumo de nossa história. Mas ninguém em 
sã consciência pode se considerar totalmente indiferente a eles. Os outros ainda dizem 
horrores de nós. Ainda têm o poder de nos etiquetar, de nos estigmatizar. A gente bem que 
tenta não dar bola, mas sempre que dá vontade de entregar os pontos ou de chorar no meio 
de uma discussão, pensamos: “Não vou dar esse gostinho para os outros”.
  Está para existir monstro mais funesto do que aquele que poda nossa liberdade. 
 (Carta Maior. Por Martha Medeiros. Agosto de 2003. Com adaptações.) 
______________________________________________________________________
 1- De acordo com as ideias do texto, podemos afirmar que a autora: 
A) Culpa as mães que inibem os filhos por causa de opinião alheia.
B) Declara que nunca seremos indiferentes ao olhar que julga nossas ações.
C) Revela que não consegue encarar totalmente o comentário alheio.
D) Considera apropriado e válido se incomodar com os palpites dos outros.
______________________________________________________________________
 2- Desde pequena, a autora considera a opinião dos outros: 
A) Opressiva, pois a mãe insistia em valorizar certos comentários. 
B) Indiferente, já que não atribuímos às pessoas o poder de nos rotular. 
C) Lamentável, porque a crítica alheia prejudicava e impedia a nossa felicidade. 
D) Monstruosa, mais assustadora do que bicho-papão, a mula sem cabeça ou bruxa malvada.
______________________________________________________________________
 3- “O sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração 
e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta.” Evidencia

 35-De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, Dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. No artigo 2°:
A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incom 
pletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
B)  Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até quatorze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre quatorze e dezoito anos de idade.
C)  Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até onze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre onze e dezoito anos de idade.
D) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até quinze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre quinze e dezoito anos de idade.
______________________________________________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS
 36- Em relação a Intolerância Religiosa no Brasil, está INCORRETO afirmar:
A) Intolerância religiosa é um crime de ódio.
B) A intolerância religiosa não é crime no Brasil.
C) A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão.
D) Todo indivíduo tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, 
em público ou particular.
______________________________________________________________________
 37- Em tempos de pandemia, o mundo correu para pesquisar e criar uma 
vacina contra o coronavírus. Em várias criações, os testes apontaram sua eficácia com a 
aplicação de duas doses. Entretanto, há uma vacina que foi criada para ser aplicada em 
dose única. Trata-se da vacina:
A) AstraZeneca. B) Coronavac C) Pfizer. D) Janssen.
______________________________________________________________________
 38- “O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam 
parte de um programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País”. 
Essa descrição corresponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da:
A) Operação Lava Jato B) Operação Greenfield
C) Operação Navalha D) Operação Carne Fraca
______________________________________________________________________
 39- Qual das alternativas apresenta os Presidentes do Brasil em ordem de sucessão?
A) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro B) Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula
C) Collor, Lula, Dilma Rousseff D) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro
______________________________________________________________________
 40- Conforme a última atualização dos componentes da Câmara de Vereado-
res, Legislatura 2021-2024, assinale a opção que não contém três vereadores em exercício:
A) Wagner Rufino, Tiago da Penha e Nivaldo Palaro
B) Paulo Sergio Resende, Marcos Antonio Tanajura, OnivaldoPiovesana
C) Marcelo Suzuki, Tiago da Penha, Rubens Pinheiro
D) Cândido José de Almeida, Wagner Rufino, Nivaldo Palaro

ANEXO III
Ausentara-se da prova escrita os candidatos abaixo.

Cargo   Presentes Ausentes
Motorista   14 00
Operador de Programas Sociais 12 01
Assistente Social  01 01
Psicóloga   06 00
Educador Social  10 01
Entrevistador Social  09 01
Auxiliar Administrativo  19 00

ANEXO IV
PROVA DE REDAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS

 Pensando na organização social, como vai ser a sociedade pós-isolamento, 
pós-coronavírus? Ocorrerão mudanças sociais e tecnológicas profundas ou voltará ao estilo 
de vida de antes? 
 Faça umaDISSERTAÇÃO das mudanças que ocorrerão na vida do ser humano 
em relação a essas questões.Lembre-se de colocar TÍTULO.
______________________________________________________________________

EXTRATO 2 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 98/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 15/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: EDIVAL PININGA MONTEIRO  INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
12.803.928/0001-93
 PREGÃO:15/2019
 CONTRATO: 98/2019

DOTAÇÕES
Conta da despesa       Funcional programática       Fonte de recurso      Natureza da despesa    Grupo da fonte
4980 20.003.15.452.0017.2044          504                   3.3.90.39.00.00     Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo prazo e aumento de meta do contrato 
98/2019 nas condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso 
II, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com aditivo de prazo deste termo, a vigência do contrato passará de vinte 
dias de agosto de 2021 para vinte de agosto de 2022..
 2 - Com aumento de meta deste termo aditivo, o valor do contrato passará de 
R$ 215.950,00 (duzentos e quinze mil, novecentos e cinquenta reais), para R$ 431.900,00 
(quatrocentos e trinta e um mil e novecentos reais ), este valor refere - se a soma do valor 
original do contrato com o valor deste 2º termo de  aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençado não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 20/08/2021
______________________________________________________________________

LEI Nº 2.928/2021
 SÚMULA: Institui o Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos - 
PCPCG no município de Alvorada do Sul, e dá outras providências.
  A Câmara Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, aprovou, e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte, LEI:
 ART. 1.º - Fica implantado no âmbito do Município de Alvorada do Sul, o 
Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos - PCPCG, mediante castração de 
animais domésticos, pertencentes a população de baixa renda, bem como os animais em 
estado de abandono ou sob tutela das Entidades e Protetores de Animais.
 Parágrafo único. A população de baixa renda que poderá se inscrever no 
Programa é aquela referendada no Cadastro Único de Programas Sociais do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

 ART. 2.º - Ficam autorizados os procedimentos para castração de “animais 
de rua” (cães e gatos), através do PCPCG - Programa de Controle Populacional de Cães 
e Gatos, desde que sejam registrados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA.
 Parágrafo único. Os responsáveis pela captura/condução, acolhimento e 
soltura dos animais em questões, pessoa física ou jurídica, de preferência na forma de 
Organização Não Governamental, deverão se cadastrar previamente junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e o serviço de captura e condução será gratuito/voluntário.
 ART. 3.º - Fica o Poder Público autorizado a contratar pessoa jurídica especializada 
que execute o serviço de castração, nos termos da Lei 8.666/1993 e posteriores alterações.
 ART. 4.º - As despesas decorrentes da execução deste Programa correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Meio Ambiente, suplementadas 
se necessário;
 ART. 5.º - As castrações serão realizadas obrigatoriamente nas dependências de 
clínicas ou consultórios veterinários contratado, que sigam os protocolos das autoridades sanitárias.
 Parágrafo único. Os locais autorizados para a realização de castração deverão 
ser devidamente homologados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária e demais 
autoridades pertinentes.
 ART. 6.º - O município deverá promover ações voltadas a Educação Ambiental 
na comunidade, em especial naquelas em estado vulnerabilidade. 
 ART. 7.º - Esta Lei será regulamentada por decreto.
 ART. 8.º - Esta Lei entra em vigência na data da sua publicação.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, aos 26 
dias do mês de agosto de 2021.

MARCOS ANTÔNIO VOLTARELLI - PREFEITO MUNICIPAL
EVER DONIZETE DUGOLIN - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

______________________________________________________________________

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021
 O Município de Alvorada do Sul - Pr comunica a seguir: pregão presencial nº 
25/2021 com objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA COMPRA E FOR-
NECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, AUTARQUIA 
DA EDUCAÇÃO E FUNDAÇÃO DE SAUDE.  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, 31 de 
agosto de 2021. 

Roberes Rivelino da Silva - decreto 02/2021.
______________________________________________________________________

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 4521/2021 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 11/2021.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: bela kompra distribuidora - eirrelli INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
29.530.767/0001-04
 PREGÃO:11/2021 CONTRATO: 4521/2021

DOTAÇÕES
Conta da despesa     Funcional programática       Fonte de recurso       Natureza da despesa    Grupo da fonte
2930 16.001.08.243.0008.6026          0       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
3000 16.002.08.243.0008.6027          0           3.3.90.30.00.00     Do Exercício
3110 16.003.08.244.0008.6030          0       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
3280 16.004.08.244.0008.6031          0       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
3300 16.004.08.244.0008.6031       934       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
3310 16.004.08.244.0008.6031       940                    3.3.90.30.00.00      Do Exercício
3480 16.005.08.244.0008.6032          0       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
3600 16.005.08.244.0008.6150        781       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
3650 16.005.08.244.0008.6155        779       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
3720 16.006.08.241.0008.6033          0       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo equilíbrio econômico-financeiro para 
os itens   218 filtro grosso 10 kilos, 450 saco plástico capacidade 100 litros, 457 sacos para lixo 
capacidade 100 litros unidades xada e 462 sacos para lixo 50 litros 0,07 microns do contrato 
4521/2021, celebrado entre as partes 16/04/2021, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso 
II “d”, da Lei nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
Item    Valor atual Valor reajustado
218 filtro grosso 10 kilos   250,00 446,43
450 saco plástico capacidade 100 litros  23,00 35,29
457 sacos para lixo capacidade 100 litros unidades xada 22,59 28,66
462 sacos para lixo 50 litros 0,07 microns  12,89 20,23
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençadas, não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 27/08/2021

PORTARIA N.º 134/2021
 SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
E COMISSÃO AVALIADORA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; 
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e com 
base na Lei 1463/2007 e alterações, e,
 CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de cargos públicos, até 
a realização de concurso público; 
 CONSIDERANDO, a busca por qualidade nos atendimentos a usuários do 
serviço público;
 CONSIDERANDO, a recomendação administrativa do Ministério Público do 
Paraná- MPPR-0017.21.000122-2;
 CONSIDERANDO, a ausência de candidatos inscritos no Processo Seletivo 
Simplificado – PSS 002/2021
 RESOLVE: 
 Art. 1º - Criar a comissão preparatória e organizadora do Processo Seletivo 
Simplificado 003/2021 para contratação de MÉDICO PEDIATRA pelo Regime Especial 
de Trabalho para a Fundação Municipal de Saúde e nomear os membros para compor a 
mesma, que, será presidida pelo primeiro:  
Presidente Maria Elena Cardoso Almondes Oficial Administrativo
Membro Gabrielli Silveira de Almeida Taketa Agente Comunitária de Saúde
Membro  Sérgio Martins  Oficial Administrativo
 Art. 2º – Fica Nomeada a Comissão Avaliadora de Processo Seletivo Simpli-
ficado, a qual será composta como segue:
Designação  Nome   Formação
Presidente  Dionisio Spirandio Neto  Médico Veterinário
Membro  Marcelo Yukio Susuki  Médico PSF
Membro  Paola de Lemos Bazoni Benelli Enfermeira
 Art. 3º - Caberá a referida comissão, apresentar previsão orçamentária, e atuar 
bem como estabelecer os prazos do certame e ainda a elaboração de Edital do Processo Seletivo 
Simplificado 003/2021, mediante informação ao Sistema do Tribunal de Contas do Paraná.
 Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se 
as disposições em contrário.
 Alvorada do Sul, 30 de agosto de 2021.

Valteir Aparecido Bazzoni - Diretor Superintendente
______________________________________________________________________

EXTRATO 5 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 48/2016 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº. 20/2016.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
CONTRATADO: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A  INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
77.338.424/0001-95
 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:20/2016
 CONTRATO: 48/2016

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática           Fonte de recurso      Natureza da despesa      Grupo da fonte
360 51.001.10.128.0002.2079            1       3.3.90.39.00.00     Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo de valor  do contrato 48/2016 nas 
condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso 
II, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALOR
 1 - Com o valor deste termo aditivo, o valor do contrato passará de R$ 58.007,00 
(cinquenta e oito mil e sete reais), para R$ 60.507,00 ( sessenta mil, quinhentos e sete reais), 
este valor refere - se a soma do valor do 4º  a esse 5º termo de aditivo.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençado não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 11/08/2021
______________________________________________________________________

EXTRATO 1 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 3621/2021 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Pregão Nº. 11/2021.

 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL - PR
 CONTRATADO: bela kompra distribuidora - eirrelli INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
29.530.767/0001-04
 PREGÃO:11/2021 CONTRATO: 3621/2021

DOTAÇÕES
Conta da despesa       Funcional programática        Fonte de recurso        Natureza da despesa   Grupo da fonte
140 50.001.10.122.0002.2089             1          3.3.90.30.00.00   Do Exercício
150 50.001.10.122.0002.2089          303          3.3.90.30.00.00    Do Exercício
1310 51.006.10.301.0022.2167             1         3.3.90.30.00.00    Do Exercício
1320 51.006.10.301.0022.2167           303         3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1330 51.006.10.301.0022.2167          494        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1610 52.001.10.301.0022.2095            1        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1620 52.001.10.301.0022.2095         303        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1630 52.001.10.301.0022.2095         318        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1640 52.001.10.301.0022.2095         494        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1641 52.001.10.301.0022.2095        1024        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1642 52.001.10.301.0022.2095        1029        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
2000 52.001.10.301.0022.2158            1        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
2010 52.001.10.301.0022.2158          303       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
2020 52.001.10.301.0022.2158          318       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
2030 52.001.10.301.0022.2158          494       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
2340 52.001.10.301.0022.2159             1       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
2350 52.001.10.301.0022.2159          303       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
2360 52.001.10.301.0022.2159          318       3.3.90.30.00.00     Do Exercício


