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MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
Estado do Paraná 

CNPJ: 76.205.970/0001-95 
Departamento de Recursos Humanos 

 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO n.º 001/2021. 
 
 
 

EDITAL DE COMPARECIMENTO n.º 001/2022. 
 
 
 

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de 

suas atribuições, e em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Processo 

Seletivo de Estágio n.º 001/2021, RESOLVE: 

 

 
TORNAR PÚBLICO 

 
 

A situação da Candidata que foi convocada pelo Edital de Chamamento de 

n.º 001/2022, se compareceu, desistiu ou não atendeu os requisitos previstos conforme o item de 

n.º 9.1.8 do Edital 001/2021: 

 

NOME CURSO SITUAÇÃO 
Natali Ferreira dos Santos 
 

Enfermagem Compareceu 

 
 
 
 

Laranjeiras do Sul-PR, 10 de Janeiro de 2022. 
 
 
 
 

Jonatas Felisberto da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 

       

Prefeitura Municipal de Virmond 
Estado do Paraná 

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74 
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000 

EEXXTTRRAATTOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO    
PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCIIAALL  NN°°..   2211//22002200--PPMMVV  

MMuunniiccííppiioo  ddee  VViirrmmoonndd  ––   PPaarraannáá  
  

OObbjjeettoo::   ““SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  BBOORRRRAACCHHAARRIIAA,,   VVIISSAANNDDOO  AA  CCOONNSSEERRVVAAÇÇÃÃOO,,   
SSOOCCOORRRROO  EE  BBAALLAANNCCEEAAMMEENNTTOO  DDEE  PPNNEEUUSS  EEMM  VVEEÍÍCCUULLOOSS  EE  MMAAQQUUIINNAASS  
DDAA  FFRROOTTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL ”” ..   
CCoonnttrraattaannttee::   MMUUNN II CC ÍÍ PPII OO   DD EE   VVII RR MMOO NN DD , Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº.  
95.587.622/0001-74, com endereço à Av. XV de Novembro, 608, Centro, 
Virmond, PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.  NNEEIIMMAARR  

GGRRAANNOOSSKK II ..   
CCoonnttrraattoo  nnºº ..   0011--2222  
CCoonnttrraattaaddaa::   VVOOLLMMIIRR  NNEECC KK EELL  0033774488557777992233, com sede na Rodovia BR 277, KM 
430, s/n, no Município de Virmond CEP 85390-000 e inscrita no CNPJ sob nº.  
39.992.168/0001-66, no valor total de R$ 81.858,00 (oitenta e um mil 
oitocentos e cinquenta e oito  reais).  
VViiggêênncciiaa::  12 (doze) meses .  
AAssss iinnaattuurraa::   05 de janeiro de 2022. 
FFoorroo::  Comarca de Cantagalo –  Paraná.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

Prefeitura Municipal de Virmond 
Estado do Paraná 

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74 
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000 

 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2022-PMV 

 

R A T I F I C A Ç Ã O    

 
O Prefeito Municipal de Virmond, Paraná, no uso de suas atribuições legais e 
com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos,  RRAATTIIFFIICCAA 
a Dispensa ddee  LLiicciittaaççããoo  nn.. ºº   0011//22002222--PPMMVV, cujo objeto é a “ccoonnttrraattaaççããoo  ddee  
eemmpprreessaa  ppaarraa  rreeaall iizzaaççããoo  ddee  pprroojjeettoo  ddee  ii lluummiinnaaççããoo  ppúúbbll iiccaa ..””  e 
ADJUDICA o objeto a empresa:  KKTTAA  EE NN GGEE NN HHAARRIIAA  EE IIRREE LLII  –  inscrita  no CNPJ sob o 
nº 36.342.745/0001-86,  no valor total  de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais ).  
 

Virmond, 10 de janeiro de 202 2. 

 

 

NEIMA R GRA NOSKI  

Prefeito Municipal 
 
 

 
 

       

Prefeitura Municipal de Virmond 
Estado do Paraná 

CNPJ n.º 95.587.622/0001-74 
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000 

EEXXTTRRAATTOO  DDOO  TTEERRCCEEIIRROO  TTEERRMMOO  AADDIITTIIVVOO  ––   PPRRAAZZOO  
TTOOMMAADDAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  NN°°..   1100//22002200--PPMMVV  

MMuunniiccííppiioo  ddee  VViirrmmoonndd  ––   PPaarraannáá  
  

OObbjjeettoo::   ““CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEMMPPRREESSAA  PPAARRAA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  
BBAARRRRAACCÃÃOO”” ..   
CCoonnttrraattaannttee::   MMUUNN II CC ÍÍ PPII OO   DD EE   VVII RR MMOO NN DD , Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº.  
95.587.622/0001-74, com endereço à Av. XV de Novembro, 608, Centro, 
Virmond, PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.  NNEEIIMMAARR  

GGRRAANNOOSSKK II ..   
CCoonnttrraattoo  nnºº ..   113377--2200  
CCoonnttrraattaaddaa ::   OORRIIGGIINNAALL  CCOONNSSTTRRUUTTOORRAA  EE  EEMMPPRREEEENNDDIIMMEENNTTOOSS  LLTTDDAA  
MMEE inscrita no CNPJ n.º  27.923.240/0001-14. 

AADDIITTIIVVOO  DDEE  PPRRAAZZOO,,   ficando dilata a vigência contratual de 09 de 
dezembro de 2021 a 08 de dezembro de 2022.  
AAssss iinnaattuurraa::   06 de dezembro de 2021. 
FFoorroo::  Comarca de Cantagalo –  Paraná.  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
DECRETO N.º 001/2022 
DATA: 03/01/2022 
 
SÚMULA: Designa Diretor de Departamento de 
Floresta e Centro de Produção de Mudas a 
responder interinamente pela Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pecuária.  
 
 
O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica designado, o Sr. Antonio Eduardo de 
Lima, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento de 
Floresta e Centro de Produção de Mudas, a responder interinamente pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e Pecuária, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022, com o subsídio 
apenas para o cargo de Diretor.  

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 03 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 
 

 
 
 
DECRETO N.º 002/2022 
DATA: 04/01/2022 
 
SÚMULA: Retifica o Decreto n.º 069/2021, de 
17/02/2021, o qual concede pensão aos servidores 
do ex-servidor público municipal Antonio Elto 
Teixeira.  
 
 
O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica retificado os artigos 1.º e 2.º do Decreto 
n.º 069/2021, de 17/02/2021, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1º. Fica concedida, a partir desta data, pensão a que 

faz jus Murilo Gabriel Ramos Teixeira (filho menor, com cota temporária de 50%) e Marli do 
Carmo Ramos (cônjuge, com cota vitalícia de 50%), do ex-servidor Antonio Elto Teixeira, 
falecido em 08 de Fevereiro de 2021, nos termos do art. 40, § 7°, inciso XI, e § 8°, da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.°41/2003. 

 
Art. 2º. Ficam fixados os proventos de pensão no valor de 

R$ 1.999,58 (um mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), sendo esse valor 
rateado de acordo com a distribuição das cotas aos beneficiários, em conformidade com a planilha 
elaborada pelo Fundo de Previdência Municipal de Pinhão - FUNPREV.  

Parágrafo único. Os proventos serão pagos pelo 
FUNPREV – Fundo de Previdência Municipal.” 
 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na presente, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 04 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 
 

 
 
 
DECRETO N.º 003/2022 
DATA: 04/01/2022 
 
SÚMULA: Designa o Secretário Municipal de 
Infraestrutura e Viação a responder interinamente 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social.  
 
 
O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica designado, o Sr. Króis Sampietro 
Prestes, ocupante do cargo de provimento em comissão de Agente Político – Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Viação, a responder interinamente pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, no período de 04/01/2022 a 02/02/2022, com o subsídio apenas para o 
cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura e Viação.  

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 04 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

 

DECRETO N.º 004/2022 
DATA: 04/01/2022 

 
SÚMULA: Autoriza a renovação de Cessão 
Funcional do Servidor Público Municipal para 
prestar serviço junto à Câmara dos Deputados.  

 
O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, 

em exercício, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando o Ofício n.º 540/21/GP, da Câmara 

dos Deputados – Presidência, 
 

Decreta: 
 
Art. 1º. Fica autorizada a renovação de Cessão 

Funcional do Servidor Público Municipal Márcio Luciano Martins, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Motorista de Veículos Pesados, por até 12 (doze) meses, para prestar 
serviços junto à Câmara dos Deputados, condicionada a opção do servidor pela remuneração 
do cargo em comissão junto à Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. Não haverá qualquer parcela a ser 
ressarcida pela Câmara dos Deputados enquanto o servidor estiver cedido para o órgão. 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente 

data, com efeitos a partir de 01/03/2022, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 

Estado do Paraná, em 04 de janeiro de 2022. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
DECRETO N.º 006/2022 
DATA: 07/01/2022 

 
 

SÚMULA: Exonera, a pedido, Agente de Combate a 
Endemias ocupante de cargo Emprego Público. 

 
 

 O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 

Decreta: 
 

Art. 1º. Exonera, a pedido, a Sra. Priscila 
Fernandes, ocupante do cargo de emprego público de Agente de Combate a Endemias, 
aprovada no Processo Seletivo Público n.º 001/2014, sob regime C.L.T., nomeada pelo 
Decreto n.º 247/2014 de 01/08/2014 e Livro de Registro de Empregados n.º 42, página 82. 
 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente 
data, revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 07 de janeiro de 2022. 
 

 

 

 

 
 
 
DECRETO N.º 007/2022 
DATA: 10/01/2022 

 
SÚMULA: Decreta Luto Oficial pelo falecimento do 
servidor aposentado Dirnei Dutra Lopes. 

 
 

O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

  
Considerando o falecimento do servidor 

aposentado Dirnei Dutra Lopes, ocorrido na noite de ontem dia 09 de janeiro de 2022,  
 

Decreta: 
 

Art. 1º. Fica declarado luto oficial por (03) três dias, 
no âmbito do município de Pinhão, em sinal de pesar, pelo falecimento do servidor 
aposentado Dirnei Dutra Lopes. 

Parágrafo único. As Secretarias Municipais 
permanecerão com suas atividades normais.  

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente 
data, revogadas as disposições em contrário.  
 

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 
Estado do Paraná, em 10 de janeiro de 2022. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
DECRETO N.º 008/2022 
DATA: 10/01/2022 

 
SÚMULA: Nomeia Conselheiro Tutelar suplente 
em virtude de substituição dos titulares em período 
de férias. 
 
O Prefeito do Município de Pinhão, Estado do 

Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o Parecer 
Jurídico n.º 018/2016, de 06/06/2016, Termo de Posse, e a Portaria n.º007/2022; 

 

Decreta: 
Art. 1º. Fica nomeado o Sr. José Maria Diniz, no 

período de 10 de janeiro de 2022 a 08 de junho de 2022, para exercer a função de 
Conselheiro Tutelar, considerando a ordem de votação dos suplentes, em substituição aos 05 
(cinco) Conselheiros Tutelares titulares. 

Parágrafo único. Tal substituição faz-se necessária 
devido aos titulares estarem em gozo de férias no período acima citado, considerando o 
período aquisitivo de cada conselheiro. 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente 

data, com efeitos até 08 de junho de 2022, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 

Estado do Paraná, em 10 de janeiro de 2022. 
 
 

 
 
 

 

  
 

Prefeitura do Município de Marquinho 

DECRETO Nº 03/2022 de 10 de Janeiro de 2022. 
 

Declara Situação de Emergência nas áreas do 
município afetadas por Estiagem (14110). 

 
O(A) Senhor(a) ELIO BOLZON JUNIOR, Prefeito(a) do município de Marquinho, localizado no estado de(o) 
Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pela lei orgânica do Município e pelo Inciso IV do artigo 8º da 
Lei Federal nº 12.608 de 10 de Abril de 2012, 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que ocorreu 71 dias sem chuvas , passado pela Sanepar do município , pelo site clima tempo era pra ter 
chovido 510 mm e acabou chovendo somente 123 mm , com isso o município sofreu com a estiagem 
causando seca na produção de milho , e comunidades acabarem secando os poços artesianos , assim o 
município levou agua potável com o caminhão pipa para as comunidades. afetando as áreas descritas no 
Formulário de Informações do Desastre (FIDE) anexo ao presente Decreto; 

Como conseqüência desse desastre, resultaram os danos e prejuízos constantes do descritos no 
formulário FIDE anexo a este Decreto; 

 
Que o parecer da COMDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é favorável à declaração de 
Situação de Emergência. 

 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município contidas no Formulário de 
Informações de Desastre (FIDE) e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre 
classificado e codificado como Estiagem (14110). 

 
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da COMDEC 
municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. 

 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de 
campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência 
à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da COMDEC municipal. 

 
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo nº 5 da Constituição Federal, autoriza-se 
as autoridades administrativas e os agentes da Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
ao desastre e em caso de risco iminente, a: 

 
Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 

 
Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário 
indenização posterior se houver dano; 

 
 
 
 
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que se omitir de 
suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 

 

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de Junho de 1941, 
autoriza-se o início dos processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 
comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre. 

 
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem 
em propriedades localizadas em áreas inseguras. 

 

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o 
processo de desmontagem e reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade. 

 
Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, sem prejuízo das 
restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de 
aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e obras 
relacionadas com a reabilitação do cenário de desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 
cento e oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados à partir da caracterização do desastre e sendo 
vedada a prorrogação dos contratos. 

 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar por 180 dias. 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 10 de Janeiro de 2022. 

 

 

                                                  

ELIO BOLZON JUNIOR 

Prefeito(a) Municipal 


