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PORTARIA Nº. 064/2021.

 A SECRETÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALVO-
RADA 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, 30 (TRINTA) dias de Férias atinente ao período de 2020-2021 
(trinta dias), Processo nº029/2021 (Saúde), ao (a) Servidor (a). ROZENEI MARIA APA-
RECIDA DA SILVA, ocupante da Função do Cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
COZINHEIRA, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 de abril de 2016, 
regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Serviços Gerais, cedido (a) 
para a Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 
01 de outubro de 2021 à 15 de outubro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 
16 de outubro de 2021, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada 
do Sul Estado do Paraná.   

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

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

JULIANA RIPOL MARTIN
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 111/2021

 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 2019-2020 
(quinze dias – 2/2), ao (a) Servidor (a). RICARDO PEREIRA DA COSTA, ocupante da Função 
do Cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, 
admitido (a) em 11 de agosto de 1997 regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no 
(a) Gabinete do Secretário Geral, pela Secretaria Municipal de Administração, secretaria 
desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 13 de outubro de 2021 à 27 de outubro de 2021, 
devendo retornar em sua atividade no dia 28 de outubro de 2021, de acordo com o Estatuto 
dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   

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

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 260, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

 SÚMULA: Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais em 11 
de outubro de 2021, revoga a restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas, 
ratifica no âmbito municipal a Resolução SESA nº 927/2021 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, bem como do número de óbitos;

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

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 8.705 de 14 de setembro de 2021;

 CONSIDERANDO a Resolução SESA nº 927/2021, que dispõe sobre as 
medidas de prevenção monitoramento e controle da COVID-19 nas instituições religiosas 
de qualquer natureza do Estado do Paraná;

 DECRETA
 Art. 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais na 
segunda-feira, 11 de outubro de 2021, que antecede o feriado nacional de Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil, com exceção dos serviços básicos de natureza essencial, 
tais como saúde, coleta de lixo, limpeza pública urbana e segurança.

 Parágrafo único: Em decorrência da proximidade da data comemorativa ao 
Dia das Crianças, fica excepcionalmente permitido aos estabelecimentos comerciais não 
essenciais e de rua a abertura e funcionamento no dia 09 de outubro de 2021 (sábado), 
das 08h00 (oito) às 16h00 (dezesseis horas), sem prejuízo das demais medidas instituídas 
pela legislação editada para enfrentamento da pandemia da COVID-19, principalmente 
distanciamento social, uso correto de máscaras e utilização de álcool gel.

 Art. 2º. Fica ratificada, no âmbito municipal, a Resolução do Secretário de 
Estado da Saúde nº 927/2021, que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento 
de controle da COVID-19 nas instituições religiosas de qualquer natureza do Estado do 
Paraná, o qual fica fazendo parte integrante do presente decreto.

 Art. 3º. Fica revogada a restrição provisória de circulação em espaços e vias 
públicas, no período das 23 horas às 5 horas.

 Art. 4º. 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. 5º.  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. 6º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, 08 de 
outubro 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

EXTRATO SEGUNDO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 93/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº. 18/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL

 CONTRATADO: EDUARDO MARCONDES DE CAMPOS - ME INSCRITO 
SOB CNPJ Nº. 27.635.095/0001-76

 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:18/2019

 CONTRATO: 93/2019

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                  4770          20.002.15.451.0018.2043              504            3.3.90.39.00.00                  Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
do contrato 93/2019 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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato 
passará de cinco  de agosto  de 2021 para cinco de agosto de 2022.

 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ANTERIORMENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 

 DATA DE ASSINATURA: 05/08/2021 

EXTRATO SEXTO TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 70/2018 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Processo inexigibilidade Nº. 12/2018.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL

 CONTRATADO: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA INSCRITO SOB CNPJ Nº. 
76.030.717/0001-48

 PROCESSO INEXIGIBILIDADE:12/2018

 CONTRATO: 70/2018

DOTAÇÕES
Conta da despesa    Funcional programática    Fonte de recurso    Natureza da despesa    Grupo da fonte
                  2280           15.002.04.123.0002.2020                0             3.3.90.39.00.00                 Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
do contrato 70/2018 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 
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato 
passará de vinte e oito de agosto de 2021 para vinte e oito de agosto de 2022. 

 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 FICAM RATIFICADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 
ANTERIORMENTE AVENÇADO NÃO ALTERADO PELO PRESENTE TERMO ADITIVO. 

 DATA DE ASSINATURA: 28/08/2021

Esclarecimentos Liquidez M. H. Engenharia

 Trata-se de questionamento da empresa M. H. Engenharia, acerca dos índices 
de liquidez adotados pela municipalidade.

 Passa a expor:
 O conceito de liquidez tem relação com a capacidade de transformar um ativo 
em meios líquidos. Isto serve para diferentes tipos de investimentos e principalmente para 
as atividades de uma empresa.

 A liquidez de um ativo está relacionada com a rapidez com que se consegue 
transformá-lo em dinheiro, com os menores custos possíveis.

 Para a liquidez corrente são comparados os ativos circulantes e os passivos 
circulantes da empresa. No primeiro caso, consideram-se os bens e direitos que poderão 
ser convertidos em dinheiro, enquanto no segundo são as obrigações e dívidas da empresa 
que devem ser pagas nos próximos meses.

 Os ativos e passivos selecionados estão relacionados ao curto prazo, por isso 
a liquidez corrente diz respeito à liquidez que a empresa possui neste período próximo.

 A liquidez geral, por sua vez, é um outro indicador de liquidez que pode ser 
analisado em uma empresa. Neste, além dos ativos e passivos circulantes, são adicionados 
o ativo realizável a longo prazo e o passivo exigível a longo prazo.

 Ao considerar agora mais esses dois indicadores, a análise para a observar 
a liquidez da empresa entre os períodos de curto e longo prazo.

 Este indicador busca representar o quanto a empresa tem de realizáveis para 
cobrir cada real em dívidas, tanto de curto prazo, como de longo prazo.

 ASSIM, COMO EXPLANADO, EXISTE DIFERENÇA ENTRE LIQUIDEZ 
CORRENTE E LIQUIDEZ GERAL, SENDO QUE A MUNICIPALIDADE ADOTA A LIQUIDEZ 
GERAL, A QUAL DEVERÁ SER APURADA EXATAMENTE CONFORME A FÓRMULA 
PREVISTA EM EDITAL.

 Att.

Renata Gomes Fernandes
Pregoeira

            Pandemia derrubou em 35% número de 
consultas oftalmológicas em 2020

 A pandemia de covid-19 afetou de forma signi-
ficativa o número de consultas e cirurgias relacionadas 
à visão no âmbito Sistema Único de Saúde (SUS) em 
2020. De acordo com dados apurados pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a partir de registros do 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, cerca 
de 3,7 milhões de consultas deixaram de ser realizadas, 
uma queda de 35%. No caso das cirurgias, houve uma 
redução de 390 mil procedimentos, queda de 27%. A 
comparação é em relação a 2019, ano pré-pandemia.   
 Sem a realização de consultas e exames para 
detectar problemas logo na fase inicial, milhares de pes-
soas foram prejudicadas. “Certamente, elas receberão 
um laudo sobre o estado de sua saúde ocular com os 
problemas instalados em estado mais avançado. Desta 
forma, o controle dessas doenças fica mais complexo 
e difícil, com aumento da possibilidade de comprometi-
mento da visão, seja total ou parcial”, avalia o presidente 
do CBO, José Beniz Neto.

Consultas
 Segundo o levantamento do CBO, em 2019, 
foram realizadas 10,8 milhões de atendimentos médicos 
em oftalmologia pelo SUS. No ano seguinte, a quantida-
de baixou para 7,1 milhões, a maior queda em termos 
absolutos entre todas as especialidades disponíveis 
na rede pública, segundo a entidade. Os dois primeiros 
meses após a decretação de calamidade pública (abril 
e maio de 2020) apresentaram os piores índices, com 
redução de 74% e 71%, respectivamente, no total de 
procedimentos. 
 Nestes dois meses, foram realizadas, em 
2019, um total de 1,8 milhão de consultas. No mesmo 
intervalo, durante o primeiro ano da pandemia, foram 
oferecidas 509 mil, o que representa menos de um terço. 
Para a CBO, "esse resultado tem consequência direta 

no diagnóstico e no tratamento precoces de doenças 
oftalmológicas, como glaucoma, catarata ou retinopatia 
diabética".

Cirurgias
 No caso das cirurgias, os dados do SIA/SUS 
também mostram que, em 2020, no primeiro ano da 
pandemia, foram realizados quase 390 mil procedi-
mentos cirúrgicos no aparelho da visão a menos do 
que em 2019. Em 2020, foram realizadas pouco mais 
de 1 milhão de cirurgias oftalmológicas. No ano anterior, 
houve o registro de 1,4 milhão.  
 Na avaliação do CBO, os protocolos que restrin-
giram o acesso dos pacientes às cirurgias eletivas para 
ampliar a infraestrutura de atendimento para pessoas 
com covid-19, assim como para reduzir a exposição ao 
vírus dentro das unidades, foram os fatores que con-
tribuíram para que este quadro de queda na produção 
se instalasse. 

Retomada
 Os dados de janeiro a junho de 2021 sugerem 
uma tendência de recuperação no volume de consultas, 
mas os índices não devem superar a produção de 2019, 
último período em que o atendimento aconteceu sem 
intercorrências, prevê o CBO. Isso porque até o primeiro 
semestre de 2019, cerca de 5,2 milhões de consultas 
oftalmológicas haviam sido realizadas na rede pública. 
Já no ano atual, no mesmo intervalo, este total ficou em 
4,8 milhões. 
 Na avaliação dos especialistas, esta melhora do 
desempenho é consequência do avanço da vacinação 
e da maior facilidade de acesso dos pacientes às uni-
dades de atendimento ambulatorial e hospitalar. Neste 
processo de retomada dos cuidados com os olhos, o 

levantamento aponta que os pacientes de 60 a 64 anos 
foram os que mais realizaram consultas no primeiro 
semestre de 2021, com 534,5 mil atendimentos. Pes-
soas entre 60 e 74 anos representaram 31% do total de 
consultas feitas, em seguida, a faixa de menores de 1 
ano ocupa o quarto lugar nos consultórios oftalmológi-
cos, com o total de 412,1 mil atendimentos no período 
analisado.
 O levantamento revela ainda que a faixa etária 
de 65 a 69 anos foi a que mais realizou cirurgias nos 
olhos no primeiro semestre de 2021. Pessoas a partir 
dos 55 anos representam 67% de todos os procedimen-
tos cirúrgicos realizados no período, somando 404 mil 
cirurgias do aparelho da visão. Considerando o primeiro 
semestre deste ano, a cirurgia do aparelho de visão 
mais realizada foi a facoemulsificação com implante de 
lente intraocular dobrável. Ela corresponde a 37% do 
total dos procedimentos realizados, somando 265 mil 
cirurgias. Em seguida, aparecem: tratamento cirúrgico 
de pterigio (79,3 mil) e fotocoagulação a laser (70,8 mil).
 Entre janeiro e julho de 2021, com a retomada 
das cirurgias eletivas nos hospitais, houve uma melhora 
no número de cirurgias do aparelho da visão, mas o ce-
nário ainda é preocupante, na avaliação do CBO. Neste 
intervalo, foram registrados 717,7 mil procedimentos, 
patamar 29% superior aos 555,4 mil de 2020, mas ainda 
é 13% inferior aos dados de 2019 (829,5 mil). 
 Em termos regionais, o levantamento apon-
ta que o Nordeste teve a redução percentual mais 
significativa, com 39% menos cirurgias em 2020, em 
comparação com o ano anterior. Em seguida, estão 
Centro-Oeste (-34%), Sul (-33%) e Sudeste (-22%). O 
Norte sofreu déficit de apenas 1%.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


