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          CastraPet Paraná chega a mais 12 municípios e en-
cerra segundo ciclo em janeiro

 O Programa Per-
manente de Esterilização 
de Cães e Gatos – Castra-
Pet Paraná chegará a mais 
12 municípios neste mês. 
As atividades de janeiro 
marcam a conclusão do 
segundo ciclo do progra-
ma, que já realizou o pro-
cedimento gratuitamente 
em mais de 30 mil animais, 
em 60 municípios do Esta-
do.
 Ângulo e Rolândia 

são os primeiros a receber 
as equipes, nesta quarta-
-feira (05). O programa 
ainda passa por Sertanó-
polis, Rancho Alegre do 
Oeste, Santa Cecília do 
Pavão, Nova Fátima, Sa-
randi, Ivatuba, Cianorte, 
Imbaú, Diamante do Norte 
e Xambrê.
 Ação do Governo 
do Estado, o CastraPet 
Paraná é viabilizado pela 
Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo 
(Sedest), com verba dis-
ponibilizada por meio de 
emendas parlamentares. 
A iniciativa é, também, rea-
lizada em parceria com os 
municípios participantes, 
que fazem os cadastros 
das famílias beneficiadas 
com os procedimentos em 
seus animais.
 A expectativa é de 
que mais de 1.700 cães e 
gatos sejam atendidos pe-
los veterinários do progra-
ma somente neste mês. 
O objetivo do CastraPet 
Paraná é controlar a po-
pulação de cães e gatos 
abandonados nas ruas, 
decorrentes de ninhadas 
indesejadas, doenças e 
outro fatores relacionados 
aos animais.
 Desde 2019, a 
Secretaria do Desenvol-

vimento Sustentável e do 
Turismo investiu cerca de 
R$ 4,9 milhões nessa ação 
permanente de Saúde 
Única, ou seja, dentro do 
conceito de saúde animal, 
humana e ambiental.
 O secretário esta-
dual do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Márcio Nunes, ressalta 
que a saúde animal é uma 
preocupação do Gover-
no do Paraná. “Animais 
soltos nas ruas são porta-
dores de diversas zoono-
ses transmissíveis ao ser 
humano e se tornaram um 
problema de saúde pública 
para a maioria das prefei-
turas”, explicou.
 “A vida desses 
animais está diretamente 
relacionada com o ser 
humano, a sociedade e o 
meio ambiente. Pensando 
nesse equilíbrio, criamos o 

Confira a agenda de esterilizações nos 
municípios em janeiro:

Ângulo – 05/01 (manhã)

Rolândia – 05/01 (tarde)

Sertanópolis – 06/01 (manhã)

Rancho Alegre do Oeste – 06/01 (tarde)

Santa Cecília do Pavão – 07/01 (manhã)

Nova Fátima – 07/01 (tarde)

Sarandi – 08/01 (dia todo) e 09/01 (manhã)

Ivatuba – 09/01 (tarde)

Cianorte – 10/01 (dia todo)

Imbaú – 11/01 (manhã)

Diamante do Norte – 12/01 (dia todo)

Xambrê – 13/01 (manhã)

Fonte: www.aen.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

(Processo Administrativo n.º 234/2021)

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 
da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Saúde, tornam público 
para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. No dia 
19/01/2022, 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 
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de comunicação visual para 
o fornecimento de materiais e prestação de serviços referentes a plotagem/envelopamento 
de veículos, vans, ambulâncias e utilitários pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
conforme descrito no Anexo I. O valor máximo estimado é de R$ 19.350,00 (Dezenove 
mil, trezentos e cinquenta reais). O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas 
contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
pelo Decreto Municipal nº 2.435/2009, 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, em 3 de dezembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

PORTARIA Nº. 5289, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

 Designar Daiane Maris Rodrigues Gelain para exercer o cargo em comissão 
de Secretária de Educação.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e,

 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica designada DAIANE MARIS RODRIGUES GELAIN, matrículas 
nº. 401439 e 401626, portadora da cédula de identidade RG nº 8.251.470-8 SSP/PR, CPF 
nº 029.681.619-11, ocupante do cargo de Professor, para exercer a partir de 01/01/2022, o 
cargo em comissão de Secretária de Educação, percebendo o subsídio fixado em parcela 

única, de conformidade com o artigo 4º e 13. da Lei nº. 632/2016, de 04/05/2016.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.                                                                      

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 5290/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

 Lotar os servidores relacionados. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e,

 Considerando os Ofícios nº 01, de 27/12/2021, e 02, de 28/12/2021, da 
Secretaria Municipal de Turismo;

 Considerando o Memorando nº 01, de 03/01/2022, da Secretaria Municipal 
de Recursos Humanos e Administração;

 R E S O L V E:
 Art. 1º Lotar os servidores abaixo relacionados até ulterior deliberação.

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 03 de janeiro de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

LEI Nº 784/2021

 Dispõe sobre a prioridade no atendimento de portadores com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) no Município de Primeiro de Maio e dá outras providências.

 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, 
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte LEI:

 Art. 1° Para fins da aplicação desta Lei, entende-se como pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista aquela definida no Artigo 1°, § 1°, incisos I e II da Lei Federal n° 
12.764 de 27 de dezembro de 2012.

 Art. 2° Considera-se pessoa com deficiência toda pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista para os fins legais.

 Art. 3° As pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA ficam amparadas 
com atendimento prioritário no Município de Primeiro de Maio, conforme Lei Federal n° 
10.048 de 08 de Novembro de 2000.

 Art. 4° Os estabelecimentos públicos e privados do Município ficam obrigados 
a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do 
Transtorno do Espectro Autista – TEA.

 Parágrafo único. Os estabelecimentos que não cumprirem a presente Lei 
sofrerão sanções e multas cominadas na legislação Federal referida no art. 1°.

 Art. 5° O Poder Executivo emitirá a Carteira de Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), conforme art. 3° A da Lei Federal 12.764/2012.

 Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 
(Noventa) dias da sua publicação, dispondo entre outras matérias sobre:

 I – A Secretaria Municipal de Assistência Social que será a responsável pela 
emissão do documento constante no art. 5°.

 Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio,
 Em 22 de outubro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

LEI Nº 788/2021
 Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto para o 
pagamento à vista do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), para o exercício de 2022, 
e dá outras providências.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara do Município de Primeiro de 
Maio, Estado do Paraná, aprovou, e o Executivo Municipal, sancionei a seguinte:

 LEI
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto aos 
contribuintes que efetuarem o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 
referente ao exercício de 2022, conforme os percentuais e prazos abaixo discriminados:

 I – 10% (dez por cento) de desconto para os contribuintes que efetuarem o 
pagamento antecipado ou em cota única até o dia 08 de abril de 2022;

 II – 6% (seis por cento) de desconto para os contribuintes que efetuarem o 
pagamento antecipado ou em cota única até o dia 29 de abril de 2022.

 Parágrafo Único. O pagamento realizado após o vencimento nos prazos 
previstos implicará na perda do desconto concedido ao contribuinte.

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

 Gabinete da Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aos 
16 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. 

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

LEI Nº 797/2021
 Altera o §1° do art. 1°, acrescenta o inciso I no §1° do art. 1° e revoga os incisos 
II e seguintes do artigo 2° da Lei 735/2019.

 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 Artigo 1º Altera o § 1° do art. 1°, acrescenta o inciso I no § 1° do art. 1° da Lei 
n. 735/2019, de 31 de dezembro de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 1° ..................................

 § 1° O valor do orçamento do Fundo Especial terá como base o montante dos 
recursos que o Poder Legislativo devolve ao Poder Executivo Municipal ao final de cada 
exercício financeiro, sempre no mês de dezembro, devendo compreender a totalidade do 
superávit financeiro obtido no referido exercício, com exceção do valor informado no inciso 
I deste parágrafo.

 I – Fica autorizada a devolução de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
referente ao valor repassado ao Poder Legislativo a título de duodécimo no exercício 
financeiro de 2021. 
........................................”

 Artigo 2° Ficam revogados os incisos II e seguintes do art. 2° da Lei 735/2019.

 Artigo 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 28 de 
dezembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

LEI Nº 798/2021

 Institui o órgão Oficial Eletrônico do Município de Primeiro de Maio e dá outras 
providências.

 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1° Fica instituído o Órgão Oficial Eletrônico do Município de Primeiro de 
Maio, como veículo oficial para publicidade geral e divulgação dos atos oficiais, processuais 
e administrativos dos Poderes Públicos Municipais.

 Art. 2° O órgão Oficial Eletrônico de que trata essa Lei, substitui a versão 
oficial impressa e será veiculada na Rede Municipal de Computadores (Internet), no sítio do 
Município de Primeiro de Maio – Paraná, endereço eletrônico https://www.primeirodemaio.
pr.gov.br/, sendo gratuito o acesso de forma ininterrupta pelos interessados, independen-
temente de prévio cadastramento.

 Art. 3° As publicações do Órgão Oficial Eletrônico atenderão aos requisitos 
de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras –ICP-Brasil.

 Art. 4° (vetado).
 Parágrafo Único. Quando as edições coincidirem com dias de feriados ou 
ponto facultativo municipal, a publicação efetivar-se-á no dia útil imediatamente posterior.

 Art. 5° (vetado).
 I – (vetado).
 II – (vetado).

 Art. 6° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, com base nas legislações 
federal, estadual e municipal vigentes, autorizado a editar Decretos para organizar e sis-
tematizar o serviço de divulgação dos atos oficiais de que trata essa lei, regulamentando 
a publicidade governamental municipal e o funcionamento do Órgão Oficial Eletrônico do 
Município de Primeiro de Maio, Paraná.

 Art. 7° O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará a presente 
Lei, no prazo de 15 (Quinze) dias, período em que o Órgão Oficial do Município deverá 
obrigatoriamente ser publicado na forma atual.

 Art. 8° (vetado).  
 Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Paraná, Em 28 de 
dezembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

Republicação
PORTARIA Nº. 5.285, 23 DE DEZEMBRO DE 2021

 Estabelece recesso de final de ano no âmbito da Administração Pública 
Municipal, conforme especifica.

 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei e:

 CONSIDERANDO as necessidades de atender as determinações da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, quanto ao encerramento do exercício e a execução orçamentária 
e financeira do Município;

 CONSIDERANDO a praxe da Administração Pública de suspender suas ativida-
des por ocasião do fim de ano, notadamente o Poder Judiciário que adota o recesso forense;

 CONSIDERANDO que o referido período é dedicado às festividades do Natal 
e do Dia da Confraternização Universal, 

 R E S O L V E:
 Art. 1º Estabelecer recesso de final de ano no âmbito da Administração Pública 
Municipal, conforme especificado abaixo:

 I – No prédio da Prefeitura Municipal nos dias 24/12, 29/12, 30/12 e 31/12/2021;

 II – Posto de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Endemias e Agentes 
Comunitários de Saúde, nos dias 24/12, 30/12 e 31/12/2021;

 III – Garagem Municipal nos dias 24/12, 29/12, 30/12 e 31/12/2021, com 
exceção da Coleta de Lixo ocorrerá normalmente nos dias 24/12, 29/12 e 31/12/2021;

 IV – Hospital Municipal funcionará normalmente;

 V – O Terminal Turístico – Paranatur funcionará normalmente. 

 VI – Serão designados servidores da Secretaria de Meio Ambiente que ficarão 
responsáveis pelos cuidados com os animais. 

 Art. 2° Os servidores em recesso deverão estar à disposição da Administração 
Pública, devendo apresentar-se de imediato em caso de convocação por interesse público.

 Art. 3° Os servidores convocados durante o recesso não receberão horas 
extras, sendo considerado dia normal de trabalho.

 Art. 4° No dia 03 de janeiro de 2022 o expediente volta a seu funcionamento 

normal em toda a Administração Pública.

 Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 23 de dezembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

 

PORTARIA Nº. 5.291, DE 04 DE JANEIRO DE 2022 

 Súmula: Dispõe sobre a nomeação de comissão para execução de trabalho 
técnico de territorialização da atenção primária em saúde, visando melhorias na assitência à 
populção atendida pelas equipes da estratégia da saúde da família e dá outras providencias. 

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio – Estado do Paraná, no uso das 
atribuições resolve o que segue: 

 Art. 1º. Designar as servidoras, Juliane Marques Moreno, ocupante do cargo 
de Enfermeira da Estratégia da Saúde da Familia sob matrícula 101454; Laísne Salgado 
Chicareli Cremonezi, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Administrativo sob matrícula 
401635; Tânia Consuelo Rosolen Tokos, ocupante do cargo de Médica da Estratégia da 
Saúde da Família, sob matrícula 101287 e Viviane Alves dos Santos, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde sob matrícula 101266, para, sob a presidência da primeira, 
constituírem Comissão para, a execução de trabalho técnico de territorialização da atenção 
primária em saúde, visando melhorias na assitência à populção atendida pelas equipes da 
estratégia da saúde da família no Município de Primeiro de Maio. 

 Art. 2º. Deverá a comissão atuar com autonomia, podendo diligenciar junto 
aos departamentos visando sempre persecução do interesse público.  

 Art. 3º. A comissão deverá desenvolver o trabalho de 
territorialização seguindo as fases descritas no quadro que compõe o anexo único da 
presente portaria em encontros semanais com duração de 4 horas cada. 

 Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 Gabinete da Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aos 
quarto dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.  
 

Bruna de Oliveira Casanova 
Prefeita Municipal 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2021

 Ratifico a dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inciso XXVI, a favor 
da empresa CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MEDIO PARANAPANEMA 
- CISMEPAR, CNPJ nº 00.445.188/0001-81, referente à ampliação da oferta de serviços 
ambulatoriais especializados e a aquisição de insumos e órteses de saúde, potencializando 
a capacidade de atenção e cuidado, no valor total de R$ 586.000,00 (quinhentos e oitenta 
e seis mil reais), pelo período de 12 (doze) meses, presente o constante dos autos, face ao 
disposto no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 23 de dezembro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

CastraPet Paraná. Uma ação permanente que benefi-
cia todo o Estado”, ressaltou o secretário.


