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DECRETO Nº 236, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021

 SÚMULA: Estabelece novas medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 no âmbito do Município de Alvorada 
do Sul e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 45, 
INCISO VII DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

 CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação 
das especificidades do cenário epidemiológico da COVID-19 e da capacidade de resposta 
da rede de atenção à saúde;

 CONSIDERANDO a verificação de queda na taxa de ocupação de leitos de 
UTI para COVID-19 nas últimas semanas;

 CONSIDERANDO o crescimento contínuo nas taxas de vacinação e imuni-
zação da população alvoradense; 

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 8.178, de 30 de julho de 2021;

 CONSIDERANDO a Resolução SESA nº 705/2021, que dispõe sobre as 
medidas de prevenção monitoramento e controle da COVID-19 nas instituições religiosas 
de qualquer natureza do Estado do Paraná;

 CONSIDERANDO as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção 
e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário CV19, instituído 
pelo Decreto Municipal nº 052, de 17 de março de 2020;

 DECRETA
 Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais 
na segunda-feira, 06 de setembro de 2021, véspera do feriado nacional da Independência 
do Brasil, com exceção dos serviços básicos essenciais de urgência e emergência, tais 
como saúde e segurança.

 Parágrafo Único. A abertura do comércio local no dia 07 de setembro de 
2021é facultativa, obedecidas as normas sanitárias de prevenção e combate ao COVID já 
instituídas nos decretos anteriores.

 Art. 2º. Institui, no período da zero hora (0h) às cinco horas (5h), diariamente, 
restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas.

 Parágrafo Primeiro: Excetua-se do disposto no caput deste artigo a circulação 
de pessoas e veículos em razão de serviços e atividades essenciais.

 Parágrafo Segundo: Fica proíbe a comercialização e o consumo de bebidas 
alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo, no período da zero hora (0h) às cinco horas 
(5h), diariamente, estendendo-se a vedação para quaisquer estabelecimentos comerciais.

 Art. 3º. As atividades religiosas de qualquer natureza devem observar as 
orientações constantes na Resolução SESA nº 705, de 30/07/2021, e demais normativas 
vigentes a respeito das medidas de prevenção da COVID-19, ficando autorizadas a ob-
servar a ocupação máxima de 50% do espaço destinado ao público, desde que elaborado 
e implantado o Protocolo de Biossegurança, os quais devem ser escritos com base em 
orientações sanitárias vigentes e em conformidade com a realidade de cada Instituição e 
submetidas à apreciação do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento 
em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário CV19, instituído pelo Decreto Municipal 
nº 052, de 17/03/2020.

 Parágrafo Primeiro. Os espaços destinados à recreação de crianças e à 
educação religiosa infantil podem ser abertos, desde que respeitado o estabelecido na 
Resolução SESA nº 735, de 10 de agosto de 2021.

 Art. 4º. Permanece proibida a realização presencial de eventos, de qualquer 
tipo, que possuam uma ou mais das seguintes características (exceto aqueles já permitidos 
em decretos municipais anteriores):

 I - eventos dançantes ou de outra modalidade de interação que demandem 
contato físico entre os frequentadores;

 II -  festas do tipo shows, baladas, comemorações, aniversários, casamentos, 
formaturas ou qualquer outra atividade que possa levar a aglomeração de pessoas, ainda 
que familiares, inclusive nos imóveis sediados nos Loteamentos (Chácaras de Lazer);

 III – eventos realizados em locais não autorizados para esse fim;

 IV - eventos que não atendam os critérios previstos nesta legislação e demais 
normativas vigentes.

 Parágrafo Único: O período de realização dos eventos não pode contrariar as 
disposições do horário de circulação de pessoas, estabelecidos em Decretos específicos.

 Art. 5º. Em caso de descumprimento de quaisquer disposições constantes 
no presente decreto, deverá ser aplicada as penalidades previstas no Decreto Municipal 
nº 100, de 05 de abril de 2021.

 Art. 6º. As normas e condições constantes no presente Decreto poderão ser 
reavaliadas a qualquer tempo de acordo com a evolução da pandemia, conforme deliberação 
do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 
– Comitê Extraordinário CV19.

 Art. 7º.  As obrigações instituídas pelo presente Decreto, não isentam ou 
desobrigam qualquer pessoa ou estabelecimento do cumprimento das anteriormente 
instituídas pelos demais atos normativos editados em decorrência da infração humana 
COVID-19, exceto se lhes forem contrárias.

 Art. 8º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, 03 de 
setembro de 2021.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

ANA ESTELA VIEIRA NAVARRO
Procuradora Geral

VALTEIR APARECIDO BAZONI
Secretário Municipal de Saúde

PAOLA DE LEMOS BAZONI BENELLI
Coordenadora do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 

Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário CV19

Movimentação de cargas segue em alta nos Portos do 
Paraná; destaque continua sendo no volume de fertilizantes

 Os portos do Pa-
raná já movimentaram 
39.253.267 toneladas de 
carga. Puxado principal-
mente pela alta nas impor-
tações, o volume acumu-
lado de janeiro a agosto 
deste ano é 2% maior que 
registrado no mesmo perí-
odo do ano passado, com 
38.672.584 toneladas.
 “O desembarque 
dos fertilizantes, nosso prin-
cipal produto de importa-
ção, segue aquecido”, diz o 
diretor-presidente da Portos 
do Paraná, Luiz Fernando 
Garcia.
 Segundo Garcia, 
recordes foram registra-
dos nas movimentações 
mensais em junho e julho, 
seguidos, com mais de um 
milhão de toneladas de adu-
bos importadas pelos portos 
paranaenses. “Agora em 
agosto não tivemos recorde, 
foram 903.864 toneladas, 
mas, ainda sim, foi 3% maior 
que no mesmo mês de 2020, 
com 881.791 toneladas”, 
destaca.
 No acumulado dos 
oito meses, 7.282.981 to-
neladas de adubo foram 
importadas pelos terminais 
de Paranaguá e Antonina. 
O volume é 16% maior que 
as 6.301.194 toneladas des-
carregadas no período, em 
2020.

 Os fertilizantes re-
presentam quase 46% de 
tudo o que foi importado 
pelos portos do Paraná de 
janeiro a agosto, neste ano: 
15.845.192 toneladas de 
produtos dos diversos seg-
mentos.
 O volume de im-
portação acumulado nos 
oito meses é 20% maior que 
as 13.207.127 toneladas 
registradas nesse sentido 
do comércio internacional, 
no mesmo período do ano 
passado.
 Portos do Para-
ná capacita comunidades 
isoladas sobre proteção de 
nascentes de água

DESTAQUES
 Ainda são desta-
ques, entre os produtos de 
importação, a carga geral, 
com alta de 35% no período; 
malte e cevada (+ 27%); 
o metanol (+13%); o trigo 
(+8%); e os óleos vegetais 
(+146%).
 Considerando os 
dois sentidos, importação e 
exportação, a movimenta-
ção de veículos e contêine-
res se destacam com altas 
de 27% e 3%, respectiva-
mente. De veículos, foram 
60.548 unidades embarca-
das e desembarcadas neste 
ano e 47.652 em 2020, de 
janeiro a agosto.
 De contêineres 

foram 625.393 TEUs (uni-
dades equivalentes a um 
contêiner de 20 pés) mo-
vimentados nos últimos 
oito meses, contra 604.787 
TEUs no ano passado.
 Cons ide rando 
somente as exportações, 
houve um aumento nos 
volumes carregados de açú-
car (+13%); óleos vegetais 
(+7%); celulose (+6%); e 
carga geral (+3%).
 No total acumulado 
das exportações, houve 
queda de 8% em compara-
ção com o período de 2020, 
principalmente pelo com-
portamento das commodi-
ties agrícolas no mercado 
externo. 
 De janeiro a agosto 
deste ano, 23.408.075 to-
neladas foram exportadas 
pelos terminais paranaen-
ses. No mesmo período do 
ano passado, 25.465.457 
toneladas.

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
DO TIPO MENOR PREÇO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2021

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 
da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de recursos humanos e 
administração e Chefia de Gabinete, tornam público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônico, nas 
condições fixadas neste edital e seus anexos, no dia 24 de setembro de 2021, às 09:00 
horas, onde 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 eventual aquisição 
de material permanente. O valor máximo estimado é de R$ 230.775,45 (duzentos e 
trinta mil setecentos e setenta cinco reais e quarenta e cinco 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.comprasgovernamentais.gov.br e/
ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 

 Primeiro de Maio, em 03 de setembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Fonte: 
Agência 
de Notícias do 
Paraná

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2021
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO

EDITAL 08 DE 03 DE SETEMBRO DE 2021

 JULIANA RIPOL MARTIN, DIRETORA SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Torna público:
 1- O resultado provisório do Processo Seletivo PSS-01/2021 aos cargos 
de  FONOAUDIOLOGO, PSICOLOGO, MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO e 
MONITORA, conforme Anexo I deste edital.

 2- Os candidatos que se sentirem prejudicados deve procurar a organização 
para apresentação de recurso contra notas e/ou sua classificação;

 3- O prazo legal para apresentação de recursos, que será nos dias 08/09/2021 
a 09/09/2021, relativos especificamente a pontuação das provas escrita, redação, prática 
e títulos 

 4- O recurso deverá ser encaminhado através de formulário específico 
disponibilizado na rede de computadores www.alvoradadosul.pr.gov.br, e também anexo 
a este edital

 5- Procedimentos para envio do recurso:
 a- imprimir e preencher o formulário de recurso, fundamentar, assinar e 
digitalizar;

 b- Acessar o site: www.alvoradadosul.pr.gov.br ou através do link: 
http://177.92.16.11:7474/stp/stpaberturaprocessoweb.edit.logic?e=350

 c- Preencher os campos do protocolo no link acima, anexar recurso digitalizado 
em PDF e enviar

 d- Enviar através de link específico dentro do prazo estipulado no cronograma 
deste Edital, 

 e – poderá ainda encaminhar o recurso por e-mail concurso@alvoradadosul.
pr.gov.br; bem como, o interessado que por qualquer motivo não consiga efetivar seu recurso 
poderá entrar em contato com a organização na sede da Autarquia Municipal de Educação, 
para auxilio no recurso.

 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 Alvorada do Sul, 03 de setembro de 2021. 

FERNANDA ALVES VERAS NOGUEIRA
PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA

JULIANA RIPOL MARTIN
DIRETORA SUPERINTENDENTE 


