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Decreto nº 5483/2022 de 30/03/2022

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas 
pela Lei Orçamentária nº 794/2021 de 21/12/2021.

 Decreta:

 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adi-
cional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de 
R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), destinado ao reforço 
das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação

11.000.00.000.0000.0.000.  SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA 
   SOCIAL
11.001.00.000.0000.0.000.  DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
   SOCIAL
11.001.08.243.0011.6.007.  Conselho Tutelar
378 - 3.3.90.47.00.00 01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
   CONTRIBUTIVAS                                      693,00

   Total Suplementação:                            693,00

 Artigo 2º - Para atender o disposto 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

11.000.00.000.0000.0.000.  SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA 
   SOCIAL
11.001.00.000.0000.0.000.  DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA 
   SOCIAL
11.001.08.243.0011.6.007.  Conselho Tutelar
375 - 3.3.90.36.00.00 01000  OUTROS SERVIÇOS DE 
   TERCEIROS - PESSOA 
   FÍSICA                                         693,00

   Total Redução:                            693,00

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

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , 
Estado do Paraná, em 30 de março de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

ROBERTO GALIARDO COSTA
Secretario de Fazenda

Decreto nº 5486/2022 de 31/03/2022

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas 
pela Lei Orçamentária nº 794/2021 de 21/12/2021.
 
 Decreta:

 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias.

 Suplementação

11.000.00.000.0000.0.000.  SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA 
   SOCIAL
11.002.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DE 
   ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.002.08.243.0011.6.008.  Proteção Social Especial - Serviços 
   de Medidas Sócio Educativas, LA e 
   PSC, Família Acolhedora, CREAS
409 - 3.3.90.33.00.00 01000  PASSAGENS E DESPESAS COM 
   LOCOMOÇÃO                                        2.000,00

   Total Suplementação:                      2.000,00

 Artigo 2º - Para atender o disposto 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

11.000.00.000.0000.0.000.  SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA 
   SOCIAL
11.004.00.000.0000.0.000.  FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
11.004.08.241.0011.2.019.  Serviço de Atendimento ao Idoso
465 - 4.4.90.52.00.00 01000  EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
   PERMANENTE                                    2.000,00

   Total Redução:                                     2.000,00

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , 
Estado do Paraná, em 31 de março de 2022.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

LETICIA SALGADO CHICARELLI
Controle Interno

ROBERTO GALIARDO COSTA
Secretario de Fazenda

PORTARIA Nº. 5422/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ES-
TADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI, E NA CONFORMIDADE COM O OFÍCIO 
Nº. 23/2022, DE 24/03/2022, DA SECRETARIA DE OBRAS E EN-
GENHARIA,

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 A THECNOPLAST ARTEFATOS PLÁS-
TICOS LTDA , CNPJ:13.038.811/0001-23 torna 
público que recebeu do IAT, a Licença de Operação 
para FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MA-
TERIAL PLÁSTICO instalada RUA GUARATINGA 
3655, PARQUE INDUSTRIAL II, NA CIDADE DE 
ARAPONGAS-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 A THECNOPLAST ARTEFATOS PLÁS-
TICOS LTDA , CNPJ:13.038.811/0001-23 torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença de Ope-
ração para FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE 
MATERIAL PLÁSTICO instalada RUA GUARATIN-
GA 3655, PARQUE INDUSTRIAL II, NA CIDADE DE 
ARAPONGAS-PR.  

 R   E   S   O   L   V   E:

 Art. 1º Designar o servidor do quadro próprio deste municí-
pio, VITOR HUGO ROLIM, matricula nº. 401745, portador da cédula 
de identidade RG nº. 13.547.587-4 SSP/PR, CPF nº. 104.383.639-06, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, 
referência salarial “06”, do Quadro de Pessoal Permanente – PCSSC, 
desta municipalidade, para exercer as funções de Diretor do De-
partamento de Obras e Engenharia, em substituição ao período de 
férias do servidor João Gustavo Martelozo, matricula nº. 401495, 
portador da cédula de identidade RG nº. 8.812.908-3 SSP/PR, CPF 
nº. 044.128.979-74, em conformidade com o Artigo 69, Parágrafo 
Primeiro da Lei n°. 183/1994, no período de 23/03/2022 a 21/05/2022.

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

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
25 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5423/2022

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ES-
TADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 
CONFERIDAS POR LEI,

 R   E   V   O   L   V   E:

 Art. 1º Fica declarado extinto o benefício de Pensão, conce-
dido a Senhora AUREA ESTEVAM DE ABREU, portadora da cédula 
de identidade RG n.º 881.946 SSP/PR, CPF nº. 018.922.699-45, 
decorrente de seu falecimento em 26/03/2022, conforme certidão de 
óbito nº. 082636.01.55.2022.4.00013.300.0002758.02, do Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Primeiro de Maio.

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

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
28 de março de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal Copel orienta sobre o uso seguro da energia 

elétrica na ExpoLondrina
 A Copel partici-
pa da 60ª edição da feira 
agropecuária ExpoLon-
drina, que acontece no 
parque Governador Ney 
Braga até 10 de abril. No 
estande da Companhia, 
localizado próximo ao por-
tão de entrada da PR-369, 
os visitantes podem saber 
mais sobre os programas 
para fortalecer e moderni-
zar o sistema elétrico do 
Paraná, além das orienta-
ções sobre economia de 
energia e dicas para evitar 
acidentes.
 As famílias que 
frequentam a feira e tam-
bém as escolas que irão ao 
parque serão orientadas 
sobre como adotar hábitos 
seguros no uso diário de 
energia, dentro e fora de 
casa. São reforçadas algu-

Copel orienta sobre o uso seguro da energia elétrica 
na ExpoLondrina. Foto: Geraldo Bubniak/AEN. Fon-

te: Agência de Notícias do Estado do PR.

mas dicas, como sempre 
desligar o chuveiro antes 
de trocar a temperatura, 
não usar o celular enquan-
to estiver carregando e 
brincar com pipas apenas 
longe da rede elétrica. Ao 
final da visita, as crianças 
levarão materiais de apoio 
para brincar e aprender em 
casa.

SEGURANÇA NO 
CAMPO

 Em média,  um 
quarto dos acidentes com 
energia elétrica no Pa-
raná são registrados em 
ambientes ou atividades 
relacionados ao setor ru-
ral. Por isso, a altura dos 
maquinários e a conserva-
ção dos fios de sustenta-
ção (estais) precisam ser 
verificadas com atenção, 
principalmente em época 

de plantio e colheita.
 É importante estar 
atento também na hora 
lazer. Durante a pescaria 
e a coleta de frutas, por 
exemplo, é preciso obser-
var se há fiação elétrica 
passando no local e man-
ter uma distância segura 
da rede, considerando a 
altura da vara de pesca ou 
de bambu.

FATURA  SOLIDÁRIA
 Para os visitantes 
da feira que recebem a 
conta de luz por e-mail 
e tiverem o aplicativo da 
Copel instalado no celular, 
será possível emprestar 
bicicletas elétricas no es-
tande da ExpoLondrina. 
Desde o início da pande-
mia, a Companhia realiza 
a campanha Fatura Soli-
dária, para apoiar o com-
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE APTIDÃO 

FÍSICA E MENTAL

49º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001/2016
EDITAL N° 001/2016

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e conforme previsto nas Leis 
Municipais n.º 183/94 e 184/94, de 23/09/1994, que dispõem sobre 
o provimento de cargos públicos do quadro de pessoal, e ainda, de 
acordo com o Edital nº 01/2016, em observância ao princípio cons-
titucional da Publicidade estabelecido no Artigo 37 da Constituição 
Federal, TORNA PÚBLICO o Edital de divulgação do resultado da 
avaliação de aptidão física e mental, e a Convocação dos candi-
datos aprovados e classificados dentro do número limite de vagas 
existentes no Concurso Público n°. 001/2016, para comparecerem 
no Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Dez, 607 de 
04/04/2022 até 08/04/2022, das 08:00min às 11:00min e 13:00min 
às 16:30min, para provimento de cargo público, afixados no átrio 
da Prefeitura Municipal, sito à Rua Onze, 674, Centro, Primeiro de 
Maio PR, à disposição dos interessados para consulta, a partir de 
01/04/2022.

 1. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA E 
MENTAL:

 1.1 Os candidatos reprovados ou que não compa-
receram ao Departamento de Recursos Humanos para dar início a 

admissão e avaliação de aptidão física e mental, ficam eliminados 
do Concurso.

 1.2 Os candidatos aprovados para os cargos 
públicos de Auxiliar de Serviços Administrativos e Recepcionista, 
ficam convocados para comparecerem no Departamento de Re-
cursos Humanos, sito à Rua Dez, 607, no período de 04/04/2022 a 
08/04/2022, das 08h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 
16h30min horas, para provimento dos cargos.

 1.3 Para provimento dos cargos os candidatos apro-
vados deverão apresentar ao Departamento de Recursos Humanos, 
os seguintes documentos:

 a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (xerox 
da folha de qualificação civil, frente e verso);
 b) Carteira de identidade (original e cópia);
 c) Cartão de cadastro de pessoa física – CPF 
(original e cópia);
 d) Comprovante de situação cadastral no CPF 
(http://www.receita.fazenda.gov.br);
 e) Cartão de cadastro de pessoa física CPF dos 
dependentes para IRRF (original e cópia);
 f) Certidão de casamento ou nascimento (original 
e cópia);
 g) Título de eleitor (original e cópia);
 h) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br);
 i) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar, 
quando do sexo masculino (original e cópia);
 j) Cartão do PIS/PASEP;
 k) Diploma registrado ou certificado de conclusão 
do grau de escolaridade exigido para o cargo, reconhecido pelo MEC 
(original e cópia);
 l) Registro no órgão de classe correspondente, 
acompanhado de certidão comprovante de quitação das obrigações 
junto ao mesmo, quando couber;
 m) 2 (duas) fotos 3X4;
 n) Comprovante de residência (comprovante de 
água, luz, telefone ou contrato de locação) (original e cópia);
 o) Certidão de nascimento dos filhos menores de 
14 anos;
 p) Declaração de vacina dos filhos menores de 5 
anos;
 q) Certidão de antecedentes criminais devendo 

apresentar certidão emitida pelo cartório criminal;
 r) Atestado de sanidade física e mental e resul-
tados dos exames admissionais emitidos pela Perícia Médica do 
Município.

 1.4 O Departamento de Recursos Humanos verifica-
rá através de consulta qualificação social, se o Cadastro de Pessoa 
Física – CPF e o número de identificação social – PIS/PASEP, estão 
aptos para serem utilizados no eSocial, no caso de divergências nos 
dados informados, os candidatos deverão proceder a correção.

 1.5 A documentação solicitada deverá ser entregue 
no Departamento de Recursos Humanos, sob pena de eliminação 
do concurso.

 1.6 Os candidatos deverão firmar, no ato do provimento:

 a) Declaração de que não ocupa outro cargo ou 
emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como 
não percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência 
social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a emprego 
público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no 
art. 37, inciso XVI e XVII, da Constituição Federal, hipótese nas quais 
deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade 
de horários e a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo 
inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato declarar 
o acúmulo de cargos e quanto ganha em cada, um sob pena de 
desclassificação;

 b) Declaração/Termo de conhecimento dos direitos 
e deveres assinalados na Lei Municipal nº 183/94, que dispõe sobre o 
regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais 
de Primeiro de Maio, Lei Municipal nº 184/94, que dispõe sobre o 
plano de cargos e salários em sistema de carreira, Lei Municipal nº 
135/2003, que cria o plano de cargos, carreira, salários e valoriza-
ção do magistério do Município de Primeiro de Maio, e alterações 
posteriores, e o compromisso de fiel cumprimento das atribuições 
inerentes ao cargo.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 
01 de abril de 2022.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

bate à Covid-19 no Para-
ná. A cada adesão à fatura 
digital, a Copel doa R$ 2, 
e outros R$ 3 por adesão 
ao débito automático. Os 
valores são direcionados 
para ações de combate à 
doença.

INVESTIMENTOS
 Em 2022, a Co-
pel divulgou um pacote 
de R$ 1,634 bilhão em 
investimentos para todo o 
Paraná. Mais de um quarto 
desse valor está sendo 
aplicado na construção 
de novas subestações e 
linhas de distribuição que 
vão melhorar o sistema 
elétrico do Estado. Um 
exemplo é o programa Pa-
raná Trifásico, que vai mo-
dernizar 25 mil quilômetros 
de redes de distribuição 
rural. 

 As redes estão recebendo um novo padrão 
construtivo, para melhorar a qualidade do fornecimento 
de energia tanto para o pequeno agricultor como para 
grandes cooperativas. O programa fechou o ano pas-
sado com 25% do total de redes trifásicas previstas 
construídas, o equivalente a mais de 6 mil quilômetros 
em 246 cidades de todas as regiões do Paraná.


