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MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 

PORTARIA Nº 117/2013

súmula: concessão de férias
data: 23/04/2013

O prefeito municipal de prudentópolis, estado 
do paraná, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o estatuto dos servidores 
públicos do município de prudentópolis (lei 1975 
de 27/06/2012).

RESOLVE:

Art. 1º – conceder férias ao servidores abaixo 
relacionados, conforme segue:

Servi-
dor

Cargo Lotação Período de 
Gozo

Período 
Aquisitivo

celia 
Kozak

enfer-
meira

secre-
taria de 
saúde

06/05/2013 
a 
04/06/2013

2012/2013

cleder 
melnik

Operador 
de má-
quinas

dpto ro-
doviário 
municipal

17/04/2013 
a 
16/05/2013

2011/2012

darley 
Gonçal-
ves da 
rosa

médico 
interior – 
psf

secre-
taria de 
saúde

23/04/2013 
a 
22/05/2013

2010/2011

darley 
Gonçal-
ves da 
rosa

médico 
interior – 
psf

secre-
taria de 
saúde

23/05/2013 
a 
21/06/2013

2011/2012

efraim 
Kos

fiscal 
Geral

dpto de 
receita e 
fiscaliza-
ção

15/07/2013 
a 
13/08/2013

2011/2012

Juliano 
zenze-
luk

Operador 
de moto 
– nivela-
dora

defesa 
civil

14/04/2013 
a 
13/05/2013

2011/2012

maria 
inez da 
silva 
zaka-
lugne

zeladora secre-
taria de 
saúde

15/04/2013 
a 
14/05/2013

2012/2013

maria 
inez 
zar-
pellon 
martin

enfer-
meira

secre-
taria de 
saúde

16/05/2013 
a 
14/06/2013

2012/2013

marina 
den-
czuk 
Kose-
chen

auxiliar 
de ser-
viços 
Gerais 

secre-
taria de 
saúde

02/05/2013 
a 
31/05/2013

2012/2013

paulo 
Kirtz

servente 
de Obras

secre-
taria de 
Obras e 
serviços 
urbanos

15/04/2013 
a 
14/05/2013

2012/2013

rubens 
turra

técnico 
agrícola

secre-
taria de 
agricul-
tura

24/04/2013 
a 
23/05/2013

2012/2013

teresa 
tur-
czenski 
sass

agente 
comuni-
tário de 
saúde

secre-
taria de 
saúde

02/05/2013 
a 
31/05/2013

2012/2013

Art. 2º – esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 118/2013

O prefeito municipal de prudentópolis, estado 
do paraná, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o Oficio nº 207/2013 da Secretaria 
municipal de educação,

resOlve:

Art. 1º - REVOGAR o aumento de carga horária 
concedido a professora nair felema,  de 20 
(vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, com 
proventos proporcionais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos retroativos ao 
dia 19 de abril de 2013.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr.,  23 de abril de 2013.

Gilvan pizzano agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 119/2013
   

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o estatuto dos servidores 
públicos do município de prudentópolis (lei 1975 
de 27/06/2012).

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER  licença para tratamento 
de saúde a funcionária Jussimara Aparecida 
Navroski, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Auxiliar de Enfermagem, no período de 09 de 
abril de 2013 a 24 de abril 2013, devendo retornar 
em 25 de abril de 2013, conforme requerimento 
protocolado em 16/04/2013 e resultado da perícia 
médica realizada no dia 23/04/2013.

Art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 120/2013
     

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o estatuto dos servidores 
públicos do município de prudentópolis (lei 1975 
de 27/06/2012).

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER  licença para tratamento de 
saúde a funcionária Madalena Balicki de Faria, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Enfermagem, no período de 22 de abril 
de 2013 a 21 de maio 2013, devendo retornar 
em 22 de maio de 2013, conforme requerimento 
protocolado em 22/04/2013 e resultado da perícia 
médica realizada no dia 23/04/2013.

Art. 2º - revogam-se as disposições em 
contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 121/2013

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e;

tendo em vista perícia média realizada no dia 23 
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de abril de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º – Fica indeferido o requerimento de Licença 
para tratamento de saúde dos servidores abaixo 
relacionados, conforme resultado da perícia médica 
realizada no dia 23 de abril de 2013, devendo 
o referido servidor retornar as suas atividades, 
ou atender as observações demonstradas nesta 
portaria:

Nome Cargo Lotação Observa-
ções

Helena 
peleche professora

secretaria 
de educa-
ção

apto ao 
trabalho.

leonir 
luis 
meyering

professor
secretaria 
de educa-
ção

inapto a 
exercer 
atividades 
em sala de 
aula, po-
rém, apto 
a exercer 
atividades 
adminis-
trativas, 
devendo 
apresen-
tar-se a 
secretaria 
de educa-
ção.

Art. 2º – O servidor relacionado, caso necessário, 
poderá requerer pedido de reconsideração até 15 
(quinze) dias da data da realização da avaliação, 
mediante apresentação de novo atestado médico e 
laudos necessários.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 23 de abril  de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 
DECRETO Nº 566/2013

data: 22 de abril de 2013.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo que 
menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e

tendo em vista a aprovação no concurso público 
edital n° 001/2009, homologado pelo decreto 
304/2009 de 10 de agosto de 2009;

e preenchidos os requisitos contidos no artigo 19 
da lei 1.975 - estatuto dos servidores públicos 
municipais de prudentópolis-;

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, Maria Niebekailo 
Halaszyn, portadora da Carteira de Identidade nº 
7.139.714-9/PR e CPF nº 019.518.219-71, para 
exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais Feminino, nível 1, referência a, do Quadro 
de pessoal do executivo municipal.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 22 de abril de 2013.

        Gilvan Pizzano Agibert
           prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 568/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: exonera funcionário do cargo que 
menciona e dá outras providências.

     
O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o servidor Luis Renato de 
Lima Fevereiro, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor do Departamento de Saúde, do 
Quadro de pessoal do executivo municipal.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em 
contrário.
Gabinete do prefeito municipal de 
prudentópolis - pr.,  23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 
DECRETO Nº 569/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: nomeia funcionário para o cargo que 
menciona  e  dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Artigo 1º - NOMEAR, Luis Renato de Lima 
Fevereiro, portador da carteira de identidade 
nº 36.346.357-4/SP e CPF nº 185.574.098-26,  
para exercer o cargo em comissão de Diretor do 
Departamento de Saúde, símbolo cc-3, do Quadro 
de pessoal do executivo municipal.

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

prefeitura municipal de
prudentópolis - pr., 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 570/2013

data: 23 de abril de 2013.
SÚMULA: Concede Gratificação ao Funcionário
outras providências.  

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do 
paraná, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o Artº  154 da Lei Municipal nº 
1.975/2012;

RESOLVE:
 
Art. 1º - Para desempenhar as funções de chefia 
na Oficina Mecânica do Departamento Rodoviário 
Municipal, fica concedido Adicional de Função – 
af-2 no percentual de 40% (quarenta por cento) 
ao servidor Pedro Krauczuk, ocupante do cargo 
efetivo de Mecânico Geral, do Quadro de Pessoal 
do executivo municipal.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr.,  23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 575/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 
pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 
e alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, no 
percentual de 1% (um por cento), a servidora Lucélia 
Rodrigues Bueno, ocupante do cargo efetivo de 
Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, do Quadro de 
pessoal do executivo municipal, tendo em vista o 
preenchimento dos requisitos legais em conformidade 
com o capítulo vi, art. 17 , letra a, da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 576/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e dá 
outras providências.    

O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos pela 
Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 e 
alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 1% (um por cento), a servidora 
Simone Borges Alves, ocupante do cargo efetivo 
de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, do 
Quadro de pessoal do executivo municipal, tendo 
em vista o preenchimento dos requisitos legais em 
conformidade com o capítulo vi, art. 17 , letra a, 
da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 577/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e dá 
outras providências.    

O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos pela 
Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 e 
alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 1% (um por cento), a servidora 
Ana Iastremski Winyk, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, do 
Quadro de pessoal do executivo municipal, tendo 
em vista o preenchimento dos requisitos legais em 
conformidade com o capítulo vi, art. 17 , letra a, 
da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 

data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 578/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 
pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 
e alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 1% (um por cento), ao servidor 
Rosni Machado Costa, ocupante do cargo efetivo 
de Vigia, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal, tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais em conformidade com o capítulo 
vi, art. 17 , letra a, da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

           Gilvan Pizzano Agibert
     prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 579/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 
pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 
e alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 

no percentual de 2% (dois por cento), ao servidor 
Carlito Melnik, ocupante do cargo efetivo 
de Vigia, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal, tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais em conformidade com o capítulo 
vi, art. 17 , letra b, da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

           Gilvan Pizzano Agibert
     prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 580/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 
pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 
e alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 2% (dois por cento), ao servidor 
Valdemir Ferreira Menon Dora, ocupante do 
cargo efetivo de Agente de Máquinas e Veículos, 
do Quadro de pessoal do executivo municipal, 
tendo em vista o preenchimento dos requisitos 
legais em conformidade com o capítulo vi, art. 17 
, letra b, da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

           Gilvan Pizzano Agibert
     prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 581/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
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pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos pela 
Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 e 
alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 2% (dois por cento), a servidora 
Silvane Kawka, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar 
de Serviços Gerais Feminino, do Quadro de pessoal do 
executivo municipal, tendo em vista o preenchimento 
dos requisitos legais em conformidade com o capítulo 
vi, art. 17 , letra b, da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 582/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário do 
Quadro próprio do executivo municipal e dá outras 
providências.    
O prefeito municipal de prudentópolis – estado do 
paraná,  no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – pccr 
dos servidores do Quadro de provimento efetivo da 
prefeitura municipal de prudentópolis), bem como 
após avaliação de títulos, deferidos pela comissão 
designada pela Portaria nº 05/2013 e alterada pela 
Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 2% (dois por cento), a servidora 
Darianne Ferreira Rodrigues de Souza, ocupante 
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, 
do Quadro de pessoal do executivo municipal, tendo 
em vista o preenchimento dos requisitos legais em 
conformidade com o capítulo vi, art. 17 , letra b, da 
lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 583/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário do 
Quadro próprio do executivo municipal e dá outras 

providências.    
O prefeito municipal de prudentópolis – estado do 
paraná,  no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – pccr 
dos servidores do Quadro de provimento efetivo da 
prefeitura municipal de prudentópolis), bem como 
após avaliação de títulos, deferidos pela comissão 
designada pela Portaria nº 05/2013 e alterada pela 
Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 2% (dois por cento), a servidora 
Ivone Petel, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar 
de Serviços Gerais Feminino, do Quadro de pessoal do 
executivo municipal, tendo em vista o preenchimento 
dos requisitos legais em conformidade com o capítulo 
vi, art. 17 , letra b, da lei supracitada.
 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 584/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 
pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 
e alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 2% (dois por cento), a servidora 
Estela Mara Marina Guerini Daciuk, ocupante 
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais 
Feminino, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal, tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais em conformidade com o capítulo 
vi, art. 17 , letra b, da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 585/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 
pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 
e alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 2% (dois por cento), a servidora 
Gislaine Cristina Hatamanczuk, ocupante 
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais 
Feminino, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal, tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais em conformidade com o capítulo 
vi, art. 17 , letra b, da lei supracitada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 586/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e dá 
outras providências.    
   
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 
pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 
e alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Promoção por Titulação”, 
no percentual de 2% (dois por cento), a servidora 
Izabel Liscuk Holodivski, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, 
do Quadro de pessoal do executivo municipal, 
tendo em vista o preenchimento dos requisitos 
legais em conformidade com o capítulo vi, art. 17 
, letra b, da lei supracitada.
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Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 587/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 
pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 
e alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Gratificação de 
Qualificação”, no percentual de 3% (três por 
cento), a servidora Rita Malamin Hekavei, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de 
Secretaria, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal,  tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais, em conformidade com o capítulo 
viii, art. 24 da lei supracitada.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 588/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e 
dá outras providências.   
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – 
pccr dos servidores do Quadro de provimento 
efetivo da prefeitura municipal de prudentópolis), 
bem como após avaliação de títulos, deferidos 

pela Comissão designada pela Portaria nº 05/2013 e 
alterada pela Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Gratificação de Qualificação”, 
no percentual de 6% (seis por cento), ao servidor 
Luciano Chelski, ocupante do cargo efetivo de 
Motorista, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal,  tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais, em conformidade com o capítulo 
viii, art. 24 da lei supracitada.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 589/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e dá 
outras providências.    

O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – pccr 
dos servidores do Quadro de provimento efetivo da 
prefeitura municipal de prudentópolis), bem como 
após avaliação de títulos, deferidos pela comissão 
designada pela Portaria nº 05/2013 e alterada pela 
Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Gratificação de Qualificação”, 
no percentual de 3% (três por cento), ao servidor 
Juliano Kapuscinski, ocupante do cargo efetivo 
de Agente Operacional, do Quadro de pessoal do 
executivo municipal,  tendo em vista o preenchimento 
dos requisitos legais, em conformidade com o capítulo 
viii, art. 24 da lei supracitada.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 590/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e dá 

outras providências.    
 
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – pccr 
dos servidores do Quadro de provimento efetivo da 
prefeitura municipal de prudentópolis), bem como 
após avaliação de títulos, deferidos pela comissão 
designada pela Portaria nº 05/2013 e alterada pela 
Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Gratificação de Qualificação”, 
no percentual de 3% (três por cento), ao servidor 
João Konopacki, ocupante do cargo efetivo de 
Auxiliar Administrativo, do Quadro de pessoal do 
executivo municipal,  tendo em vista o preenchimento 
dos requisitos legais, em conformidade com o capítulo 
viii, art. 24 da lei supracitada.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 591/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário do 
Quadro próprio do executivo municipal e dá outras 
providências.    

O prefeito municipal de prudentópolis – estado do 
paraná,  no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – pccr 
dos servidores do Quadro de provimento efetivo da 
prefeitura municipal de prudentópolis), bem como 
após avaliação de títulos, deferidos pela comissão 
designada pela Portaria nº 05/2013 e alterada pela 
Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Gratificação de Qualificação”, 
no percentual de 3% (três por cento), ao servidor 
Marcio Benito Pinto, ocupante do cargo efetivo 
de Agente Administrativo, do Quadro de pessoal do 
executivo municipal,  tendo em vista o preenchimento 
dos requisitos legais, em conformidade com o capítulo 
viii, art. 24 da lei supracitada.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 592/2013

data: 23 de abril de 2013.

sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário do 
Quadro próprio do executivo municipal e dá outras 
providências.

O prefeito municipal de prudentópolis – estado do 
paraná,  no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – pccr 
dos servidores do Quadro de provimento efetivo da 
prefeitura municipal de prudentópolis), bem como 
após avaliação de títulos, deferidos pela comissão 
designada pela Portaria nº 05/2013 e alterada pela 
Portaria nº 34/2013,

RESOLVE:

Art. 1º – Aumentar para 9% (nove por cento) a 
“Gratificação de Qualificação”, concedida a servidora 
Ana Paula Strujak, ocupante do cargo efetivo de 
Enfermeira, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal,  tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais, em conformidade com o capítulo 
viii, art. 24 da lei supracitada.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

           Gilvan Pizzano Agibert
     prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 593/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário do 
Quadro próprio do executivo municipal e dá outras 
providências.

O prefeito municipal de prudentópolis – estado do 
paraná,  no uso de suas atribuições legais, e em 
conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – pccr 
dos servidores do Quadro de provimento efetivo da 
prefeitura municipal de prudentópolis), bem como 
após avaliação de títulos, deferidos pela comissão 
designada pela Portaria nº 05/2013 e alterada pela 
Portaria nº 34/2013,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido “Gratificação de 
Qualificação”, no percentual de 3% (três por 
cento), ao servidor Aurélio Fernandes de 
França, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de 
Enfermagem, do Quadro de pessoal do executivo 
municipal,  tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais, em conformidade com o capítulo 
viii, art. 24 da lei supracitada.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

           Gilvan Pizzano Agibert
     prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 594/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do executivo municipal e dá 
outras providências.    
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.976 de 27/06/2012 
(plano de cargos, carreiras e remuneração – pccr 
dos servidores do Quadro de provimento efetivo da 
prefeitura municipal de prudentópolis), bem como 
após avaliação de títulos, deferidos pela comissão 
designada pela Portaria nº 05/2013 e alterada pela 
Portaria nº 34/2013,

RESOLVE:

Art. 1º – Aumentar para 6% (seis por cento) 
a “Gratificação de Qualificação”, concedida a 
servidora Maria Alice Gomes, ocupante do 
cargo efetivo de Assistente Social, do Quadro 
de pessoal do executivo municipal,  tendo em 
vista o preenchimento dos requisitos legais, em 
conformidade com o capítulo viii, art. 24 da lei 
supracitada.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 571/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do magistério e dá outras 
providências    
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.920 de 14/10/2011 
(plano de cargos carreira e remuneração do 
magistério público do município), bem como com 
requerimento protocolado em 30/10/2012;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Promovida a Funcionária Marcia 
Andrea Ditzel Beraldo, ocupante do cargo 
efetivo de Professora, ficando enquadrado no Nível 
iii da carreira do magistério municipal e nível 
“3”, Referência “A” da tabela de vencimentos, 

subordinada ao Quadro próprio do magistério 
público municipal de prudentópolis, instituído pela 
Lei Municipal nº 1.920 de 14/10/2011, tendo em 
vista o preenchimento dos requisitos legais em 
conformidade com o capítulo iX, artigo 65 da lei 
supra citada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

           Gilvan Pizzano Agibert
     prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 572/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do magistério e dá outras 
providências    
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.920 de 14/10/2011 
(plano de cargos carreira e remuneração do 
magistério público do município), bem como com 
requerimento protocolado em 30/10/2012;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Promovida a Funcionária Bruna 
Emanoela Penteado Ribeiro, ocupante do 
cargo efetivo de Professora, ficando enquadrado 
no nível ii da carreira do magistério municipal e 
Nível “2”, Referência “A” da tabela de vencimentos, 
subordinada ao Quadro próprio do magistério 
público municipal de prudentópolis, instituído pela 
Lei Municipal nº 1.920 de 14/10/2011, tendo em 
vista o preenchimento dos requisitos legais em 
conformidade com o capítulo iX, artigo 65 da lei 
supra citada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

           Gilvan Pizzano Agibert
     prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 574/2013

data: 23 de abril de 2013.
sÚmula: dispõe sobre promoção de funcionário 
do Quadro próprio do magistério e dá outras 
providências    



ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS qUINTA-FEIRA, 25  DE AbRIL DE 2013 - EDIÇÃO 4448
O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná,  no uso de suas atribuições legais, e 
em conformidade com a lei 1.920 de 14/10/2011 
(plano de cargos carreira e remuneração do 
magistério público do município), bem como com 
requerimento protocolado em 30/10/2012;

DECRETA:

Art. 1º - Fica Promovida a Funcionária Elisiane 
Ternoski, ocupante do cargo efetivo de Professora, 
ficando enquadrado no Nível III da carreira 
do Magistério Municipal e Nível “3”, Referência 
“A” da tabela de vencimentos, subordinada ao 
Quadro próprio do magistério público municipal de 
Prudentópolis, instituído pela Lei Municipal nº 1.920 
de 14/10/2011, tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos legais em conformidade com o capítulo 
iX, artigo 65 da lei supra citada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor da data de 
sua publicação, produzindo efeitos a partir desta 
data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 595/2013

Data: 23 de abril de 2013.
Súmula: Prorroga o prazo para conclusão 
do processo de sindicância a que se refere e 
determina outras providências.

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de Prudentó-
polis, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por mais trinta dias o prazo 
para a conclusão do processo de sindicância 
sob o número 694/2013, haja vista o pedido 
formulado pela Presidente da Comissão de 
Sindicância Permanente nesse sentido protocolo 
nº. 1089/2013. 

Art. 2º. Prorrogar a medida cautelar de 
afastamento do servidor em questão do exercício 
do cargo por mais trinta dias, com fulcro nos 
artigos 193 e 194 da Lei Municipal nº. 1.975/2012.

Art. 3º. O presente Decreto entra em vigor na 
data da sua publicação, produzindo efeitos a partir 
da data da assinatura.

Prudentópolis, 23 de abril de 2013.

Gilvan Pizzano Agibert
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

LEI MUNICIPAL Nº 2.022/2013

SúMuLA: “Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento 
da Cadeia Produtiva da Aqüicultura Familiar, bem 
como utilizar recursos na promoção de ações de 
apoio e incentivo à atividade e determina outras 

providências”.

 O POVO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPO-
LIS, ESTADO DO PARANÁ, POR SEUS VERE-
ADORES NA CÂMARA MUNICIPAL, APROVOU 
E EU PREFEITO SANCIONO A SEGUINTE

lei
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autori-
zado a criar o Programa Municipal de Desenvolvi-
mento da Cadeia Produtiva da Aqüicultura Famil-
iar, bem como utilizar recursos municipais para 
promover ações de apoio e incentivo a atividade 
da piscicultura na fase de implantação (construção 
de tanques), visando aumentar a produção e agre-
gar renda às famílias rurais mediante projetos es-
pecíficos.

Art. 2°- Os recursos utilizados deverão ser ressar-
cidos ao município, conforme legislação em vigor, 
pelos produtores na forma de (devolução integral 
em espécie; devolução percentual em espécie; em 
produto para instituições municipais; em óleo die-
sel, etc), após o primeiro ciclo de produção.

Art. 3° - Os recursos descritos na cláusula seg-
unda, retornarão aos cofres públicos em conta es-
pecífica e vinculada ao presente programa; dev-
endo sua reutilização ser empregada na execução 
específica deste programa. 

Art. 4º - Os beneficiários do programa deverão ser 
produtores proprietários de imóvel rural localiza-
dos no Município de Prudentópolis.

Art. 5º - Os agricultores que desejarem participar 
do programa devem se enquadrar nos parâmet-
ros de classificação do Programa Nacional de Ag-
ricultura Familiar (PRONAF) do Governo Federal.

Art. 6° - Cada produtor terá direito a 10 (dez) 
horas de máquinas, sendo utilizado o equipamen-
to cedido ou adquirido pelo Ministério da Pesca e 
Aqüicultura, para a construção e adequação dos 
tanques.

Art. 7º - Os valores cobrados serão estipulados 
conforme legislação em vigor.

Parágrafo único – Os valores estipulados no arti-
go 6º poderão sofrer alteração conforme o valor de 
mercado dos produtos utilizados para implantação 
ou adequação da atividade.

Art. 8º - Os produtores inscritos no programa 
passarão por uma seleção onde um comitê gestor 
municipal, de forma isonômica, definirá quais 
famílias serão beneficiadas, e também avaliará se 
o referido serviço não causará danos ao meio am-
biente. 

§ 1º - O comitê gestor municipal será constituído 
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Prefeitura Municipal.

§ 2º - O Comitê Gestor Municipal, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal 
de Agricultura desenvolverão políticas públicas 
para possibilitar ao produtor alternativas de es-
coamento de sua produção para o mercado con-
sumidor.

Art. 9º - Os recursos que comporão o programa 
referido serão oriundos do projeto de atividade de 
desenvolvimento da piscicultura do município, pre-
visto no Orçamento Municipal e de recursos conve-
niados com outros entes federados.

Parágrafo único - O número de produtores ben-
eficiados será estipulado conforme disponibilidade 
de recursos que comporão o programa.

Art. 10º - Para participar do Programa Mu-

nicipal ora instituído e ser beneficiado pelo 
mesmo, o produtor rural deverá comprovar re-
alização de curso profissionalizante na área de 
psicultura, relacionado ao manejo da atividade, 
a ser intermediado pela Prefeitura Municipal. 

 Parágrafo único - O produtor que obtiver 
frequência superior ou igual a 90% (noventa por 
cento) no aludido curso, terá direito a desconto 
de 25% (vinte e cinco por cento) na devolução do 
recurso utilizado. 

Art. 11° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.
        
prudentópolis, 24 de abril de 2013.
                                   
Gilvan pizzanO aGiBert
prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

  
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

O município de prudentópolis, estado do paraná, 
pessoa jurídica de direito público interno, com 
inscrição no CNPJ sob nº 77.003.424/0001-34, 
sediada à rua rui Barbosa, 801, nesta cidade, 
devidamente representada pelo seu prefeito 
municipal Gilvan pizzano agibert, brasileiro, casado, 
portador de RG nº 1.305.962/Pr e inscrito no CPF 
sob nº 340.476.549-49, residente e domiciliado na 
Av. São João, nº 3121, nesta cidade, com base no 
disposto no artigo 79, inciso I da Lei nº 8.666/93, 
e inciso Xii do artigo 78 do mesmo diploma legal, 
decide RESCINDIR o Contrato sob nº 230/2009, 
firmado com a Sra. Zeneide de Lima Silva e a todos 
os termos dele decorrentes, pelo fato de que o 
escritório da secretaria municipal de agricultura, 
na localidade de ligação, não está mais em 
funcionamento desde o final do mês de fevereiro 
do corrente ano, no imóvel então locado.
prudentópolis, 17 de abril de 2013.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
prefeito municipal 

Extrato de resultado e adjudicação de 
licitação – Dispensa nº 004/2013
Objeto: contratação de empresa especializada 
para reparos emergenciais na motoniveladora fiat 
fG 95, diário de bordo 127, com base no decreto 
Municipal n.º 489/2013, o qual estabelece situação 
de emergência no município.
Vencedor: GB comércio de peças ltda me. 
Valor: r$ 32.577,46 (trinta e dois mil quinhentos 
e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
Data: 16/04/2013

Extrato de Contrato – Dispensa nº 004/2013
Contrato n° 198/2013
Objeto: contratação de empresa especializada 
para reparos emergenciais na motoniveladora fiat 
fG 95, diário de bordo 127, com base no decreto 
Municipal n.º 489/2013, o qual estabelece situação 
de emergência no município.
Vencedor: GB comércio de peças ltda me.
Valor: r$ 32.577,46 (trinta e dois mil quinhentos 
e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
Vigência: 90 (noventa) dias a contar do dia 21 de 
março de 2013.
Data: 16/04/2013

Extrato de resultado e adjudicação de 
licitação – Pregão Presencial nº 036/2013
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios que 
serão destinados à administração em geral.
Vencedores: Osmair rOdriGues epp, nos itens 
02, 03, 05, 07, 08, 09, 12, 15, 19, 20, 24 e 25 no 
valor total de r$ 47.241,20 (quarenta e sete mil 
duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos), 
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a empresa p.a.s prOGrama de alimentaçãO 
sOcial ind. e cOm. ltda, nos itens 04, 06, 
10, 13, 16, 23, 26 e 28, no valor total de r$ 
20.057,60 (vinte mil cinquenta e sete reais e 
sessenta centavos) e a empresa petricOn ltda, 
nos itens 01, 11, 14, 17, 18, 21, 22 e 27, no valor 
total de r$ 23.650,80 (vinte e três mil seiscentos 
e cinquenta reais e oitenta centavos). 
Data: 17/04/2013

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
036/2013
Contrato n° 199/2013
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios que 
serão destinados à administração em geral.
Vencedor: Osmair rodrigues epp.
Valor: r$ 47.241,20 (quarenta e sete mil 
duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2013, podendo 
ser prorrogado a critério das partes interessadas.
Data: 17/04/2013

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
036/2013
Contrato n° 200/2013
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios que 
serão destinados à administração em geral.
Vencedor: p.a.s programa de alimentação social 
ind. e com. ltda.
Valor: r$ 20.057,60 (vinte mil cinquenta e sete 
reais e sessenta centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2013, podendo 
ser prorrogado a critério das partes interessadas.
Data: 17/04/2013

Extrato de Contrato – Pregão Presencial nº 
036/2013
Contrato n° 201/2013
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios que 
serão destinados à administração em geral.
Vencedor: petricon ltda.
Valor: r$ 23.650,80 (vinte e três mil seiscentos e 
cinquenta reais e oitenta centavos).
Vigência: até 31 de dezembro de 2013, podendo 
ser prorrogado a critério das partes interessadas.
Data: 17/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPO-
LIS

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013
TIPO TÉCNICA E PREÇO

OBJetO: contratação de empresa da área de 
gestão pública para prestar serviços em curitiba 
e prestar assessoria técnica na área de licitações 
públicas, parcerias governamentais e contratos 
administrativos, conforme termo de referência.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 70.000,00 
(setenta mil reais).
data: 29 de maio de 2013, às 09h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no 
site www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais 
informações junto ao depto de licitações da 
prefeitura municipal de prudentópolis, localizado 
na Rua Rui Barbosa, nº 801, Centro, Prudentópolis-
pr, cep 84400-000, fone (42) 3446-8007 de 
segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas 
às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.
efraim Kos
pregoeiro presencial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPO-

LIS
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2013
OBJetO: aquisição de concreto usinado bombeado 
e convencional, que serão utilizados na construção 
de estruturas de pontes e pisos de concreto.
preçO mÁXimO admitidO: r$ 31.850,00 (trinta 
e um mil oitocentos e cinquenta reais).
data: 14 de maio de 2013, às 09h30m.
infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no 
site www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais 
informações junto ao depto de licitações da 
prefeitura municipal de prudentópolis, localizado 
na Rua Rui Barbosa, nº 801, Centro, Prudentópolis-
pr, cep 84400-000, fone (42) 3446-8007 de 
segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas 
às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

efraim Kos
pregoeiro presencial

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

  
Extrato de Contrato – Dispensa de Licitação 

nº 004/2013
contrato n° 004/2013
Objeto: contratação de empresa para 
fornecimento de impressora multifuncional 
profissional.
empresa: Gestpar cOmerciO de maQuinas 
valor: r$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
data: 08/04/2013

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

  
EXTRATO DE CONVÊNIOS

Convênio N.º 009/2013
concedente: município de prudentópolis
convenente: irmandade santa casa de misericórdia 
de prudentópolis
Objeto: Transferência de recursos financeiros, para 
atendimentO em plantãO mÉdicO/HOspitalar 
no Hospital santa casa.
valor mensal: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
valor total: r$ 235.000,00 (duzentos trinta e cinco 
reais)
dados Orçamentários: 08.003.10.302.2003.2052.
3.3.50.43.00 fontes 0.1.303 e 3.1.496
assinatura: 19/04/2013
vigência: 19/04/2013 a 31/12/2016

Convênio N.º 010/2013
concedente: município de prudentópolis
convenente: associação Hospitalar Bom Jesus – 
Hospital sagrado coração de Jesus
Objeto: Transferência de recursos financeiros, para 
atendimentO em plantãO mÉdicO/HOspitalar 
no Hospital sagrado coração de Jesus.
valor mensal: r$ 5.000,00 (cinco mil reais).
valor total: r$ 235.000,00 (duzentos trinta e cinco 
reais)
dados Orçamentários: 08.003.10.302.2003.2052.
3.3.50.43.00 fontes 0.1.303 e 3.1.496
assinatura: 19/04/2013
vigência: 19/04/2013 a 31/12/2016

cONSELHO MuNiciPAL DE SAÚDE
PRuDENTÓPOLiS – PR

  
RESOLUÇÃO CMS/PRUDENTÓPOLIS Nº. 006 

DE 15 DE ABRIL DE 2013.

dispõe sobre aprovação das propostas cadastradas 
no sicOnv pelo Hospital irmandade da santa 
casa de misericórdia de prudentópolis, e prescreve 
as providências que enumera.

O pleno do conselho municipal de saúde de 
prudentópolis, em reunião ordinária realizada em 
11 de abril de 2013, no uso das prerrogativas 
conferidas pela Lei Federal nº. 8.080, de 19/09/90, 
Lei Federal nº. 8.142, de 28/12/90, e pela Lei 
Municipal nº. 1711, de 04/11/08;

Considerando a ATA nº. 006/2013 do Conselho 
municipal de saúde de prudentópolis - pr;

considerando a apresentação a este conselho das 
propostas de captação de recursos cadastradas 
no sicOnv pelo Hospital irmandade da santa 
casa de misericórdia de prudentópolis,

Considerando a Portaria Interministerial nº 
507/2011; e

Considerando o Decreto Federal Nº 6.170, de 25 
de julho de 2007;

resolve:
 
Art. 1º. Aprovar as Propostas de Captação de 
recursos cadastradas no sicOnv pelo Hospital 
irmandade da santa casa de misericórdia de 
prudentópolis;
Art. 2º. As propostas cadastradas no SICONV 
e apresentadas a este conselho seguem abaixo 
descritas: 
1. proposta 026466/2011- material de 
consumo- valor r$ 180.000,00 (após adequação 
r$ 105.066,70)- em fase de licitação. 
2. proposta 026471/2011- equipamentos- valor 
r$ 184.000,00- em fase de licitação. 
3. proposta 029263/2012- equipamentos- valor 
r4 850.000,00 (encontra-se em analise técnica 
para adequação- valor atual r$ 661.800,00)- 
empenhado. 
4. proposta 030776/2012- troca de piso- valor 
r$150.000,00- empenhado. 
5. proposta 030819/2012- pintura- valor r$ 
100.000,00- empenhado

prudentópolis, 15 de abril de 2013.

MARCELO HOHL MAZURECHEN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

GUSTAVO LUIS DE CÉSARO
Secretário Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Prudentópolis nº 
006/2013 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei 
Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

cONSELHO MuNiciPAL DE SAÚDE
PRuDENTÓPOLiS – PR  

 
RESOLUÇÃO CMS/PRUDENTÓPOLIS Nº. 007 

DE 15 DE ABRIL DE 2013.

Dispõe sobre a definição das prioridades para 
as ações da secretaria municipal de saúde e do 
c.m.s. referentes às propostas aprovadas na iX 
conferência municipal de saúde, e prescreve as 
providências que enumera. 

O pleno do conselho municipal de saúde de 
prudentópolis, em reunião ordinária realizada em 
11 de abril de 2013, no uso das prerrogativas 
conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 
19/09/1990, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990, 
e pela Lei Municipal nº 1711, de 04/11/08;
 
Considerando as ATAS nº. 014/2012, 017/2012 
e 006/2013 do conselho municipal de saúde de 
prudentópolis - pr;

Considerando Resolução CMS/Prudentópolis nº. 
014 de 12 de setembro de 2012;

considerando os trabalhos realizados pela 
comissão interna temporária para a avaliação das 
propostas aprovadas na iX conferência municipal 
de saúde de prudentópolis;

considerando os debates a cerca dos resultados 
obtidos pela c.i.t. para a avaliação das propostas 
aprovadas na iX conferência municipal de saúde 
de prudentópolis realizados nas reuniões do 
conselho municipal de saúde; e 

considerando as propostas aprovadas na iX 
conferëncia municipal de saúde, 

resolve:
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Art. 1º Eleger as propostas prioritárias, para o ano 
de 2013, conforme segue:

i. recOmpOr as eQuipe das esf´s 
(estratÉGia saÚde da família) dO municípiO 
cOnfOrme a necessidade de cada unidade.

ii. criar nO minimO mais 5 eQuipes de esf, 
em pOntOs estratÉGicOs dO municípiO 
de acOrdO cOm estudO realizadO 
pOr prOfissiOnais envOlvidOs na 
realizaçãO dOs prOJetOs, para atender 
a pOpulaçãO desassistida, GarantindO 
as estratÉGias dO prOGrama e dandO 
cOndiçÕes de funciOnamentO (telefOne, 
veículO, eQuipamentOs e prOfissiOnais 
cOncursadOs).

iii. criar vaGas (prOJetO de lei) e cOntratar 
tsB (tÉcnicO em saÚdeBucal) nO QuadrO 
municipal

iv. descentralizar prOGramas da s.m.s. 
para unidades BÁsicas de saÚde (tB/
mH, preventivO dO cancer de cOlO de 
ÚterO e mama), cOm a capacitaçãO dOs 
prOfissiOnais.

v. cOntratar nO mínimO mais dOis 
psicOlOGOs para a atençãO primÁria na 
secretaria municipal de saÚde.

vi. estruturar a OuvidOria na sala dOs 
cOnselHOs, dispOniBilizandO telefOne de 
liGaçãO Gratuita (0800) e realizar ampla 
divulGaçãO dO serviçO À pOpulaçãO.

vii. evitar desviO de funçãO na s.m.s., 
principalmente em funçÕes Que necessitem 
de fOrmaçãO tÉcnica.

viii. Garantir Às Gestantes tOdOs Os eXames 
nO prÉ-natal, cOnfOrme precOnizadO pelO 
ministÉriO da saÚde.

iX. Garantir a destinaçãO das taXas de 
viGilância sanitÁria para O saneamentO 
BÁsicO dO municípiO (prOteçãO de 
fOntes de usO cOletivO, cOnstruçãO de 
módulOs sanitÁriOs e/Ou de privadas de 
fOssas secas), de acOrdO cOm prOJetO 
a ser elaBOradO pelO departamentO de 
viGilância sanitÁria.

Art. 2º Solicitar ao Secretário Municipal de 
saúde os devidos encaminhamentos para que 
as propostas acima sejam priorizadas pelos 
segmentos e setores competentes.

prudentópolis, 15 de abril de 2013.

MARCELO HOHL MAZURECHEN
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

GUSTAVO LUIS DE CÉSARO
Secretário Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Prudentópolis nº 
007/2013 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei 
Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS


