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Novo Estillo

Cortinas, Acessórios,
Cama, Mesa, Banho,

Tapetes, Tecidos,
Enxoval e Veíuário

lnfantil de 0 a l6 anos.
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VIII Evitar musica âltâ para que as pessoas nào tenham que gritar ou
,àlar alioi
IX Higienizar constantemente as màos.

^rt. 
3' Todo o comércio local, incluindo restaurantes, b:tres,

lanchonetes e similares, casas de eventos. empresas de presraçào de
serviços. passam a funcionar no horário de acordo com o respcclivo
alvârá de fu naionamento.

§ l' Fica liberadâ a aprcscntação de música âo \ ivoi
§2'Pcrmanecem proibidos eventos dançantes em todos os locais, com
exceçào dos eventos com projeto aprovado pela Secretâriâ Municipal
de Saúde:

§l' Fica reduzida em 209r'o (vinte por cento) â capacidade de lotaçào
de cada local.

Art 50 Reuniões em geml e festas paniculares podeÍào ser realizadas
com reduçào em 209/0 (vinte por cento) da capacidade de lotaçio do
local.
PaÍágÍafo úíico Caso haja necessidade dc liberação com maior
Ílúmero dc pessoâs, deverá ser prccedido de proiôcolo de solicilaçào
junto à Secretarja Municipal de Saúde para a devida verificação e

ânálise.

Art. óo Alug!éis dê quiosques e chácaras 6cam liberados com a

ÍeduÇào em 2070 (vinte) por cento dâ capâcidade do local.

ÂÍt 7'Casas de fêstas c eventos poderào funcionar com Íeduçào de

20olo (vrnte por cenlot da sua capacidüdc máxima.
Parágrafo Único Caso haja necessidade de liberaçào de um número
maior de pessoas, deverá ser pre,cedido da protocolo de solicitaçio
juíto à Secretariâ Municipal dc Saúde para a devida verificâção e

análise.

ArL 8" Em supermcrcados, minimercados e estabelecimentos

congênercs. frca liberado o acesso de até 03 (três) pessoas por familia.
iÍdepeídeotemente da idade. evitando-se aglomerações.

Parágrafo Único Devem ser manlidas âs medidas efetivas de proteção

dos clientes e dos seus colaboradores, aúâvés dos pÍotocolos de

seguraíça contra o COVID-19.
ArL 9' Fica aulorizada a expediçào de oovos alvafth para vendedores

ambulantes, desde que respeitadâs as regras exigidas para tal,
dcte[dnadas em legislaçào própria.

Art t0 As acadenrias de ginástica pam práticas esponivas individuais
ou coletivas poderào funcionar no horáÍio e§tâb€lecido em seus

alvarás. com reduçâo em 20% (Yinte poÍ cento) da capacidade do

local.
ArL ll As âtividades religiosas presenciais ficam liberadas com
reduÇào em 20% (vinte por cento) da capacidade do local.

Art 12 Fica liberado o uso dc piscinas com redução em 20% (vinte

por rlnto) da capacidade do local.
Art. 13 Ficam revogadas quaisquer disposições em contrário
constantes dos Decretos n" 255/2021, 27212021,290)2021, 297 12021.

305i2021 e 355i2021 aceÍca dos temas elencados no pÍescntc.

ÀrL 14 Este Decreto entra em vigoÍ na data de sua publicaçào,

podendo as medidas serem reavaliadas a qualqu€r momento-

Uniào da Vitória, l6 de setembro de 2021
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SECRETARIÀ MUNICIPAL DE ADN'INI
COMPRAS E LICITAÇÕES
EDTT \L DE HABILITAÇÀO

Rcl'.: Chanrada Pública n.' 02,2010

Q!ig!g! ContÍataçào de organização (ôes) cooperâtilas elou
associaçõcs de catadores de materiais Íecicláveis c rcutiliáveis para a

execuçâo de serviços de coleta seletiva e transpoÍe de residuos
sólidos urbaros potencialmeDte reutiliá!eis e/ou recicláveis secos, de
caracteristicas domiciliares ou equipandas: devidamente sepamdos.
acondicionados c dispostos pelos municipes para a colcta,

A Comissào Permanente de Licitaçào comunica aos interessados na
execução do objeto do Edital de Chamamento Público n." 02,l0ll
que. tlecorrido o pmzo estabelecido no §1", do an.48. da ki n."
8.666/93 e nos Termos do PARECER TECNICO 015,2021. decidiu:

l. HABILIT^R e(s) §lguinle(s) panisipanrels)

I.I. COOPERATIVA DE TR{BALHO DOS AGENTES
ECOLóGTCOS - CNPJ N.' r r.t6?.1r9/000t -32

1.2. ASSOC|AÇÂO DOS REC. E COL. DE RECICLÁVEIS DO
VALE DO IGUÂÇU . ARCREVI
CNPJ N." 03.{02.982/0001-36

A partir da diurlgaçào do Íesultado acima. iniciar-se-á o prazo de 5
(cinco) dias úteis pâra inteÍposição de recuÍso con§a o resultado da

Habilitação, devcndo â interessâda protocoláJo diretanrente no Setor
de PÍotocolo Geral desta Prefeitr-rra. localizado no andar téÍeo da Rua

Dr. Cruz Machado, n." 205, Centro.

União da Vitória/PR. 16 de serembro dc 2021

MÁRIÁ CELESTE DE ÁSSUNÇÃO MÁNCE
Presidcntc dâ Comissào

Publicâdo por:
Maria Celes[e de Assunção Mancc
Código ldentiíicador:BDqA0l A4

SECREI'ARIA MUNICIPAL DE ADM INI§'I'RAÇÃO.
COMPRÀS E LICITAÇOES
EDITÀL Dt: HABIl.l'r{ç.iO

Ref.: Charnada Pública n.'03'2020

qEi§lgi ContÍatação de organizaÇào(ões) coopem(ivas e/ou

associâçôes de catadores de materiais recicláveis c reutiliáveis pâra a

execução de serviços público de PRÔCESSÂMENTÔ e

COMERCI^LIZAÇÀO de Íesíduos sólidos uôanos polcncialmente

Íeutiliáveis dou recicláveis secos. de caracteristicas domiciliâres ou

equiparàdos. proveniente dos serviços de coleta seletiva pública no

Município de Uniào da Vitória.

Á Conrissào Permanenle de LicitaÇão cofiunica aos interessados na

execuçâo do objeto do Edital de Chamameíto Público n'0312021
que. decorrido o prazo estabelccido no §3". do aí.48' da Lci n."

8.666/93 e nos Termos do PÁRECER TECNICÔ 016/2021, decidiu:

l. B\BItll\8 a(s ) sc8uinlc(s) panicipanle(s):

I.I. COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOI.óGICOS - CNPJ N." 18.867.3t9/0001-32

r.2. ASSOCIAÇÃO DOS REC. E COL. DE RllCICr-A\/tlIS DO

vÀLtr DO lGl-^ÇU - ÂRCREVI - CNPJ N." 03.402.982/0001-3ó

A paÍir da dirulgação do resultado acimâ. iniciar-se-á o prazo de 5
(cinco) dias úleis para inteÍposição dc recur§o contra o resulmdo da

Habilitaçào. dcvendo a intercssada protocolá_lo diÍetâmcnle no SetoÍ

dc Protocolo Geral destâ PÍettiturâ. localizado no andàr térreo da Rua

Dr. Cruz Machado. n.'205. Ccntro _

cioâl.com.br/arno 3.1t

Art,40 Ficam liberados para uso os ginásios de espone e campos de
futebol, com público pÍesencial reduzido em óoyo (sessenta por cento)
dâ câpacidade do local, mediaDte aprescfltâçào da carÍeira de
vacinâçâo com ío minimo a aplicação da primeira dose do ciclo
vacinal contra o COVID-19.

Uniào da Vitória/PR. l6 dc setembro de 2021.



MÁRIÁ CELESTE DE ÁSSUNÇÃO MÁNCE
Presidcnte da Con)issào

Publicâdo por:
Mariâ Cêleste de Assunção Mance
Código Identiricrdort2 I AA27 4 

^

Resolvc:
Art. l' AprovaÍ o repasse via Emendâ PaÍlamenlâr do Relator
Geral. 202181000789, através do SICTV. no valor dc
R$ 100.000,00(cem mil reâis) para aquisiçâo de um vciculo para ser
utilizado na Proteçâo Social Básica.
Art. 2'. Esta Resoluçâo enlra em vigor na data dc sua publicaçào.

Urião da Vitória. 16 de setembro de 202 I

ÁNDREILTON SOÁRES
Presidenle do Conselho Municipal de Assistência Social - CMÂS

Publicado por:
Sidnci Alves de Lirtra

Código IdentiÍicrdor:75?0tt8C8

SECRl]'IARIÀ M UNICIPAL DI.] ÀDMÍNIS'I'RAÇÀO -
covPR \s f LtctTAÇÕEs

SECRETARIA MUNÍCIPAL DE MEIO AMBIENTE EDITAL
SEMMA N' OO4/202I _ TÚNIUI,OS E,NI ESTADO DE

AB.\llDO\o E/OL R[ íNA

A SEMMA SccÍclaria MunicipÂl dc lúeio Ambientc, cm
atendimcnlo à Lei Corrrplenlcnlar n" l0/2012 conf_onne dispôe eln seu

Anigo 8". pariigrafo 3o. e scu Decrelo Regulamentâdor n" 9912012

conforme disp(ie em seu Anigo 201. parágrafos l'ao solicita o

comprrccimento no CemitéÍio Municipal do Distriio de São

Cristóvão, sitô à Rue Marlâ Mrrques, s/n", Distrito de São

Crirtóvlo, de sêgunda à sext!, dentr€ os horários dâs 8:00 às

ll:30 e l3:00 Às l7:00. os Ícsponsáveis pelos túmulos dbuixo
relacionâdos. localizados no Cemitério Municipâl Distritrl de Sio
Criitóvio. que se encontram em cstado de abandono ou ruínâ paÍâ
que procedâm com o pré-câdâstrameÍto da§ s€pulturâs €

poslerlor notiÍicâção pâra adequeção. O prszo de

g!.EErsgi@. o nào

conparecinrenlo inrplicará na denroliçio sunrána dâs conslruções
funenirias. exumaçào dos restos tnôÍais com tmnsferência para

ossuáÍio coleli!o. e retomada <la sepulfura ao Patrimônio Municipal.
coífornrc previsão legàI.

Püblic!do por:
Sidnei Àlvcs dc Lima

Código Identifi câdor:5D804C19

ESTADO DO PARANÁ
PRf,FEITIJRA MUNICIPAL DE !'ERÊ

oRÇAMENTO, COMPR{S E SERVIÇOS
EDITAL N" I11202I

I)âtâ: ló/09/2021

PSS Editrl 001/2021 - Serviço Público

ADEMILSO ROSIN, Prefeito Municipâl de Vcrê, Estado do Paraná,

no uso de suas atribuiçôes que lhe são conferidas por Lei. e

considerando a desistência dos candidatos pala o cargo de Técnico em
En feÍrnâgem-

TORNAR PUBt,ICO

Àrt. l' A desistência dos cândidâtos âbaixo Ícldcionados. ap
convocados no PSS. Proccsso Seletivo Simplificado. de
Edilal n' 001/2021 Serviço Público. Homologado
001/2021 de l2 dcjulho 1021.

C^RGO: TIjCNICO EM ENfERM^(lEM

Gabinete do Prcfeito Municipal de Verê - PR. em 16 de setembro de
1021.

ÁDEMILSO ROSIN
Prcleito Municipal

oRÇ.\NIE:{TO, CO}ÍPRAS E SERYTÇOS
EDITÀL N".]3/202I

PROCESSO SELETIVO SI}'PLIFICADO N' OI/2020
EDITAL )i" 33/2021
Data: l6/09/2(12 t

ÀDEMILSO ROSIN. PÉfeito Mu icipal de Verê, hstado do Paraná,

no uso de suas aúibuiçôes que lhe sào conferidâs por Lei c

considerando o não inleÍesse pela vaga,

TORNA PÚBLICO
Art. l" A d€sistência das candidatas abaixo relacionadas, pârâ as

vagas constânl€s do Edital PSS n" 3212021:

Doeít.!/Pê.14o!ú^ÍroJB.n!.nt

Gabinere do PÍefeilo Municipal de Verê - PR. em 16 de seten)bÍo de

202t.

,4DF,MTLSO ROSIN
Prel'eito Municipâl

Publicedo por:
Pat[icia Zanata

Código ldentifi cador:08 I 7D5C8

()RÇÀMENTO, COMPRAS E SURVIÇOS
DECRXTO N" 23212021

Datà l0/09/21)21

Súmula. Abre unr crédito suplem€ntât
projeto,/atividâde. do orçamento viScnte. pâra

exercicio de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAI DE VERÊ, ESTADO DO PARÂNÁ,
SENHOR ADEMITSO ROSIN. NO USO DE SUÀS

ATRIBUIÇÔES LECAIS E CONSIDERANDO O CONTIDO NA
LEI MLINICIPAL N'468/2020 DE 09/09/2020.
DECRETÂ

Art. l' Fica abeno um crédito suplenrcntâr no orçânlenlo vtgcnte no

vâlor de RS 530.000.00 (Quiúentos e trinta mil reais) m€diantc a-s

seguintes providênciasi

Pârágrafo único. Inclusào de rubrica de dcspesa de doutçào

orçanrenlária assim cspecifi câdâ:

'oJ'(
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O Conselho Municipal de Assistência Social de União da Vitóriâ. no
uso de suas atÍibuições legâis e regimenhis pelo An. 30' dâ tri
Federal 8.742 de 07 de dezcmbro de L99J s a Lei Municipal N" 4056
de l2 dejunho de 2012.

SECRETARI-A. MTINICIPAL DE ADITI:'IISTÍL4ÇÃO -
col,t PR \s E Ltct L\ÇÕi:s

RESOLUÇÃO N' l0/2021

PublicÀdo por:
PatÍicia Zanara

Código l dêhtificâdorrqBl'8l"0A B

www-diariomunicipal.com.br/anlD


