
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/11/21..................R$ 156,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/11/21..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/11/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Final de noite e madrugada de 
segunda-feira com tempo instável do 
centro para o leste e norte do Para-
ná devido a passagem de algumas 
áreas de instabilidade.

Mínima:  19°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Pix Saque e Pix Troco 
estão disponíveis a 

partir de hoje
Cliente poderá fazer saque em locais 

como padarias e supermercados

 A partir desta segunda-feira (29) passam a valer 
duas novas modalidades do Pix: Saque e Troco. Os usuá-
rios poderão fazer saques em locais como padarias, lojas 
de departamento e supermercados, não apenas em caixas 
eletrônicos.
 Segundo o Banco Central (BC), a oferta dos dois no-
vos produtos da ferramenta aos usuários é opcional, cabendo 
a decisão final aos estabelecimentos comerciais, às empresas 
proprietárias de redes de autoatendimento e às instituições 
financeiras.

Pix Saque
 O Pix Saque permitirá que os clientes de qualquer 
instituição participante do sistema realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.
 Estabelecimentos comerciais, redes de caixas ele-
trônicos compartilhados e participantes do Pix, por meio de 
seus serviços de autoatendimento próprios, poderão ofertar 
o serviço. Para ter acesso aos recursos em espécie, o cliente 
fará um Pix para o agente de saque, em dinâmica similar à 
de um Pix normal, a partir da leitura de um QR Code ou do 
aplicativo do prestador do serviço.

Pix Troco
 No Pix Troco, a dinâmica é praticamente idêntica. A 
diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser feito 

durante o pagamento de uma compra ao estabelecimento. 
Nesse caso, o Pix é feito pelo valor total, ou seja, da compra 
mais o saque. No extrato do cliente aparecerá o valor corres-
pondente ao saque e à compra.

Limite
 O limite máximo das transações do Pix Saque e do 
Pix Troco será de R$ 500,00 durante o dia, e de R$ 100,00 no 
período noturno (das 20h às 6h). De acordo com o BC, haverá, 
no entanto, liberdade para que os ofertantes dos novos pro-
dutos do Pix trabalhem com limites inferiores a esses valores, 
caso considerem mais adequado aos seus fins.

Tarifas
 De acordo com o BC, não haverá cobrança de tarifas 
para clientes pessoas naturais (pessoas físicas e microem-

preendedores individuais) por parte da instituição detentora 
da conta de depósitos ou da conta de pagamento pré-paga 
para a realização do Pix Saque ou do Pix Troco em até oito 
transações mensais. A partir da nona transação realizada por 
mês, as instituições financeiras ou de pagamentos detentoras 
da conta do usuário pagador podem cobrar uma tarifa pela 
transação.
 O valor da tarifa cobrada é de livre estabelecimento 
pela instituição e deve ser informado ao usuário pagador antes 
da etapa de confirmação da transação. “Os usuários nunca 
poderão ser cobrados diretamente pelos agentes de saque”, 
destacou a instituição.
 O BC explica ainda que os quatro saques tradicionais 
gratuitos realizados pelo usuário fora do âmbito do Pix Saque e 
Pix Troco podem ser descontados da franquia de gratuidades 
(oito por mês). Ou seja, se o usuário realizar um saque da sua 
conta, sem ser por meio do Pix Saque ou Pix Troco, esse saque 
poderá ser contabilizado e sua franquia de gratuidades poderá 
ser reduzida de oito para sete, a critério da instituição.
 Para o comércio que disponibilizar o serviço, as 
operações do Pix Saque e do Pix Troco representarão o 
recebimento de uma tarifa que pode variar de R$ 0,25 a R$ 
0,95 por transação, a depender da negociação com a sua 
instituição de relacionamento.

        Detran vai oferecer acesso 
gratuito à internet em suas unidades

 Com o aumento 
de serviços online e a 
necessidade da popula-
ção ter acesso à internet 
para a rapidez nos re-
querimentos, o Depar-
tamento de Trânsito do 
Paraná (Detran-PR) vai 
disponibilizar aos usuá-
rios o acesso gratuito à 
rede em suas unidades. 
O projeto-piloto está em 
fase de teste nas Cire-
trans de Curitiba e Ponta 
Grossa.
 “ A  r e a l i d a d e 
de automatização está 
cada vez mais eviden-
te em todas as áreas e 
devemos nos adequar 
e ela. Essa foi uma das 
formas que pensamos 
para ajudar os nossos ci-
dadãos quando assunto 
é tecnologia e prestação 
de serviços. Dessa for-
ma, oferecemos a ferra-
menta para que possam 
ter mais agilidade e co-
modidade”, comentou o 
diretor-geral do Detran, 
Wagner Mesquita.
 O pro je to está 
passando por um pro-
cesso de análise para 

verificar a melhor forma 
de ofer tar  o  recurso. 
Após essa validação, e 
feitos os devidos ajus-
tes, a intenção é que 
sejam executadas as 
adequações de todas 
as unidades até o final 
de 2022.
 O acesso será 
gratuito, fácil e sem bu-
rocracias. Essa como-
didade terá como foco a 
agilidade nos serviços, 
visto que os atendimen-

tos são feitos somente 
por meio de agendamen-
to.
 O cidadão que 
necessi tar de atendi-
mento  deve agendar 
previamente o serviço 
pelo portal do Detran-
-PR ,  pe lo  ap l i ca t i vo 
Detran Intel igente ou 
pelo número 0800 643 
7373. “O cidadão poderá 
adiantar alguns proces-
sos di retamente pelo 
acesso ao aplicativo e 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

DECRETO Nº. 5.376, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021

 Súmula: Declaração de utilidade pública para fins de manutenção e melhorias 
na Estrada do Ribeirão – ZONA RURAL de área total de 39.868,14 m²; comprimento 6.644,69 
m e largura de 6,00 m a qual será objeto de execução de pavimentação asfáltica primária 
(cascalhamento) e dá outras providências.

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas.

 DECRETA
 Art. 1° Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de execução de pavi-
mentação asfáltica primária (cascalhamento) a Estrada do Ribeirão – ZONA RURAL de 
área total de 39.868,14 m²; comprimento 6.644,69 m e largura de 6,00 m:

 I – Descrição: AO OESTE: inicia-se a descrição desta área, de coordenadas 
22º54’35.98”S e 51º01’11,20”O; deste, segue uma extensão de 6.644,69 metros ao sentido 
nordeste até as coordenadas 22º52’17.73”S e 50º58”22.14”O, tendo 6,00 metros de largura 
e uma área de 39.866,14 metros quadrados.
 Art. 2° O objetivo da presente declaração de Utilidade Pública  é a manutenção 
e melhoria da Estrada do Ribeirão, que consistirá na execução de pavimentação asfáltica 
primária (cascalhamento) ao longo de toda a área.
 Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Gabinete da Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aos 
vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Decreto  nº 5378/2021 de 26/11/2021

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 30/12/2020.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 37.358,69 (trinta e sete mil trezentos e 
cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 
 RECURSOS HÍDRICOS
 09.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 
 RECURSOS HÍDRICOS
 09.002.18.541.0013.2.309. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 
 RECURSOS HÍDRICOS
 239 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                         3.825,47
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.08.244.0014.2.324. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBFI, PPAS, 
   IGDBOLSA, PROG. ATEND. A FAMÍLIA, CRAS, 
   SCFV
 508 - 3.3.90.32.00.00 784 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
   DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                       16.442,40
 15.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
 15.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
 15.002.15.451.0010.2.331. SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
 653 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
   PESSOA JURÍDICA                      17.090,82
   Total Suplementação:                      37.358,69

 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações 
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III 
da Lei Federal nº  4.320/64.

 Redução
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.310. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
 267 - 3.3.71.70.00.00 01303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 
   CONSÓRCIO PÚBLICO                       37.358,69
   Total Redução:                       37.358,69

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  26 de 
novembro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

portal por meio do celu-
lar”, finalizou Mesquita.

DESCOMPLICA
 O programa do 
acesso gratu i to  à  in-
ternet nas unidades do 
Detran-PR faz parte das 
ações do Descomplica 
Detran alinhadas com 
o Governo do Estado, 
que buscam a otimiza-
ção,  modern ização e 
desburocratização dos 
serviços oferecidos à 
população paranaense.


