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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 546/2020

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DE INDÚSTRIAS, DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, CON-
FORME DECRETO Nº 445/2020, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Durante o período de emergência em saúde pública, conforme Decreto nº 445/2020, ficam autorizadas a partir de 13 de abril de 
2020, as atividades industriais, observando-se o seguinte:

I – as micro e pequenas indústrias, que contarem com até 99 (noventa e nove) empregados e colaboradores, deverão funcionar com, 
no máximo, 70% (setenta por cento) de seu efetivo;

II – as indústrias de porte médio, que contarem com 100 (cem) até 499 (quatrocentos e noventa e nove) empregados e colaboradores, 
deverão funcionar com, no máximo, 40% (quarenta por cento) de seu efetivo;

III – as indústrias de grande porte, que contarem com mais de 500 (quinhentos) empregados e colaboradores, deverão funcionar com, 
no máximo, 30% (trinta por cento) de seu efetivo;

IV – as áreas administrativas deverão manter apenas o número mínimo de funcionários necessários para os serviços indispensáveis, 
dando preferência para o sistema home office;

Parágrafo único. Os limites de efetivo, estabelecidos nos incisos não se aplicam às atividades industriais voltadas a produtos conside-
rados essenciais.

Art. 2º As indústrias também deverão:

I – atentar para as recomendações gerais de higiene (frequente higienização das mãos com água, sabonete ou álcool gel), bem como 
o uso de EPIs indicados para a categoria;

II – impedir a entrada ou a permanência de funcionários com sintomas de gripe, tais como febre, tosse seca, tanto na linha de produção, 
quanto no administrativo.

Art. 3º As regras aqui estabelecidas aplicam-se à construção civil, devendo esta observar, ainda:

I – a distribuição dos trabalhadores deverá ser de um operário a cada 20 (vinte) metros quadrados, obedecendo o estágio atual da obra;

II – as empresas construtoras deverão estabelecer 3 (três) turnos de entrada e saída;

III – as refeições devem ser feitas com espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre os trabalhadores;

IV – fica proibida a atividade de show-room;

V – o uso do elevador de transporte somente pode ser feito por um trabalhador por vez;

VI – nos casos de alojamento, deverá ser reduzida a ocupação para possibilitar o distanciamento seguro entre os trabalhadores;

VII – os equipamentos e ferramentas que retornarem ao almoxarifado da obra deverão ser higienizados;

VIII – o acesso de visitantes nos canteiros de obras deverá ser restrito, sendo autorizados apenas com agendamento prévio.

Art. 4º Revogam-se disposições em contrário, em especial o art. 10, do Decreto nº 461, de 21 de março de 2020.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 09 de abril de 2020

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 320/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido 
no Processo nº. 801/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a 
servidora APARECIDA DE FATIMA CATHARIN ZUSSA, lotada no 
quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no 
cargo de Professor 20HS, Padrão MC, nível 34, Matrícula 15782, 
com proventos mensais de R$ 3.807,87 (três mil, oitocentos e sete 
reais e oitenta e sete centavos) e anual de R$ 45.694,44 (quaren-
ta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e 
quatro centavos), em conformidade com o artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c o § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal na redação da E.C 20/98.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste 
artigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 321/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido 
no Processo nº. 848/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais 
a servidora DELVA MATIAZZO DE OLIVEIRA, lotada no quadro 
efetivo da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no cargo 
de Professor 5ª a 8ª - 20HS, Padrão MC, nível 27, Matrícula 15596, 
com proventos mensais de R$ 3.822,51 (três mil, oitocentos e vinte 
e dois reais e cinquenta e um centavos) e anual de R$ 45.870,12 
(quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e doze centavos), 
em conformidade com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal na redação 
da E.C 20/98.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste 
artigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA
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DECRETO Nº. 322/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 731/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a 
servidora IVONILCE DE OLIVEIRA SOUZA PROENÇA, lotada no 
quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no 
cargo de Professor 20HS, Padrão MC, nível 33, Matrícula 15778, 
com proventos mensais de R$ 3.751,59 (três mil, setecentos e 
cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) e anual de R$ 
45.019,18 (quarenta e cinco mil, dezenove reais e dezoito centa-
vos), em conformidade com o artigo 6º, da Emenda Constitucio-
nal nº 41/2003, c/c o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal na 
redação da E.C 20/98.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 323/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 868/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos 
integrais a servidora ROSIMEIRE PAULINO DE MORAES, 
lotada no quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educa-
ção - SEDUC, no cargo de Professor 20HS, Padrão MC, nível 
28, Matrícula 50029, com proventos mensais de R$ 3.616,39 
(três mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e nove centa-
vos) e anual de R$ 43.396,68 (quarenta e três mil, trezen-
tos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), em 
conformidade com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal na 
redação da E.C 20/98.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 324/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 819/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos in-
tegrais a servidora LUCILENE SIMONE SCHELLER, lotada 
no quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação - 
SEDUC, no cargo de Professor 20HS, Padrão MC, nível 12, 
Matrícula 19482, com proventos mensais de R$ 1.662,06 
(um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e seis centavos) 
e anual de R$ 19.944,72 (dezenove mil, novecentos e qua-
renta e quatro reais e setenta e dois centavos), em confor-
midade com o artigo 40, § 1º, III “a”, e § 5º da Constituição 
Federal.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA



PÁG. 4MARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 09/04/2020 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 3313

DECRETO Nº. 325/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 863/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a 
servidora MARCIA REGINA GRESPAN, lotada no quadro efeti-
vo da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no cargo de 
Professor 5° a 8° - 20HS, Padrão MC, nível 18, Matrícula 16864, 
com proventos mensais de R$ 3.214,56 (três mil, duzentos e qua-
torze reais e cinquenta e seis centavos) e anual de R$ 38.574,72 
(trinta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e 
dois centavos), em conformidade com o artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c o § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal na redação da E.C 20/98.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 326/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 815/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a 
servidora LUCIA HELENA BONKOVOSKI AMBROSIO, lotada no 
quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no 
cargo de Professor 20HS, Padrão MC, nível 32, Matrícula 15762, 
com proventos mensais de R$ 3.696,15 (três mil, seiscentos e 
noventa e seis reais e quinze centavos) e anual de R$ 44.353,80 
(quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e oi-
tenta centavos), em conformidade com o artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, c/c o § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal na redação da E.C 20/98.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 327/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 810/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais 
ao servidor DAVIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA, lotado no 
quadro efetivo da Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, no 
cargo de Agente Administrativo, matrícula 5407, padrão GEM II 
– III nível 47, com proventos mensais de R$ 5.271,23 (cinco mil, 
duzentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) e anual de 
R$ 63.254,76 (sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro 
reais e setenta e seis centavos), em conformidade com o artigo 
3º, da E.C 47/2005.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 328/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 811/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais 
a servidora ZILDA SANTA ROSA DE RAMOS, lotada no quadro 
efetivo da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no cargo 
de Auxiliar Educacional, Padrão A, nível 25, Matrícula 50248, com 
proventos mensais de R$ 2.512,37 (dois mil, quinhentos e doze 
reais e trinta e sete centavos) e anual de R$ 30.148,44 (trinta 
mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), 
em conformidade com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
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específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL

CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 329/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 809/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a 
servidora SANDRA REGINA ROSA FORTES DE SOUZA, lotada 
no quadro efetivo da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC, 
no cargo de Auxiliar Administrativo Padrão GEM II - III, nível 25, 
Matrícula 16974, com proventos mensais de R$3.212,84 (três mil, 
duzentos e doze reais e oitenta e quatro centavos) e anual de R$ 
38.554,08 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais 
e oito centavos), em conformidade com o artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 330/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 843/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a 
servidora JUDITH OLIVEIRA TRABUCO, lotada no quadro efeti-
vo da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no cargo de 
Professor 20HS, Padrão MC, nível 25, Matrícula 15780, com pro-
ventos mensais de R$ 3.202,24 (três mil, duzentos e dois reais 
e vinte e quatro centavos) e anual de R$ 38.426,88 (trinta e oito 

mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), 
em conformidade com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, c/c o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal na reda-
ção da E.C 20/98.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 331/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 831/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, 
aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos in-
tegrais a servidora ROSEMEIRE REAL MARTINELLI, lotada 
no quadro efetivo da Secretaria Municipal de Obras Públicas 
- SEMOP, no cargo de Agente Administrativo Padrão GEM 
II - III, nível 34, Matrícula 60236, com proventos mensais 
de R$ 3.641,09 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais 
e nove centavos) e anual de R$ 43.693,08 (quarenta e três 
mil, seiscentos e noventa e três reais e oito centavos), em 
conformidade com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 332/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 841/19-MGAPREV,
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DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a 
servidora MARIA DE LOURDES MOREIRA DA SILVA, lotada no 
quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, 
no cargo de Educador Infantil 30HS, Padrão C, nível 9, Matrícula 
50227, com proventos mensais de R$ 2.775,81 (dois mil, sete-
centos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) e anual 
de R$ 33.309,72 (trinta e três mil, trezentos e nove reais e setenta 
e dois centavos), em conformidade com o artigo 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 333/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 829/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de março de 2020, aposen-
tadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a ser-
vidora MARIA APARECIDA GUEZZO, lotada no quadro efetivo da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, no cargo 
de Auxiliar Operacional, matrícula 60001, padrão GEF I – II nível 
29, com proventos mensais de R$ 2.432,06 (dois mil, quatrocen-
tos e trinta e dois reais e seis centavos) e anual de R$ 29.184,72 
(vinte e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos), em conformidade com o artigo 3º, da E.C 47/2005.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 334/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 874/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao 
servidor MANOEL SOUSA LEITE FILHO, lotado no quadro efeti-
vo da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, no 
cargo de Auxiliar Administrativo, matrícula 8667, padrão GEM II 
– II nível 44, com proventos mensais de R$ 4.715,52 (quatro mil, 
setecentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) e anual 
de R$ 56.586,24 (cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis 
reais e vinte e quatro centavos), em conformidade com o artigo 
3º, da E.C 47/2005.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 335/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 776/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao 
servidor JOSÉ PEREIRA DA SILVA, lotado no quadro efetivo da 
Secretaria Municipal de Segurança de Maringá - SSM, no cargo 
de Guarda Patrimonial, padrão GEF V.I – GP – I, nível 33, ma-
trícula 15229, com proventos mensais de R$ 3.262,21 (três mil, 
duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos) e anual 
de R$ 39.146,52 (trinta e nove mil, cento e quarenta e seis reais 
e cinquenta e dois centavos), em conformidade com o artigo 3º, 
da E.C 47/2005.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
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PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 336/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 808/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de março de 2020, aposen-
tadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a ser-
vidora ANDREIA MEDEIROS PIRES MARUITI, lotada no quadro 
efetivo da Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Enfermei-
ra, matrícula 10744, padrão GES IV – III nível 47, com proventos 
mensais de R$ 11.831,10 (onze mil, oitocentos e trinta e um reais 
e dez centavos) e anual de R$ 141.973,20 (cento e quarenta e 
um mil, novecentos e setenta e três reais e vinte centavos), em 
conformidade com o artigo 3º, da E.C 47/2005.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 337/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 816/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais a 
servidora WERA NAVES COCCO, lotada no quadro efetivo da 
Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, no cargo de Super-
visor Escolar, padrão MC nível 15, matrícula 18488, com proven-
tos mensais de R$ 5.988,61 (cinco mil, novecentos e oitenta e 
oito reais e sessenta e um centavos) e anual de R$ 71.863,32 
(setenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e dois 
centavos), em conformidade com o artigo 3º, da E.C 47/2005.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 

específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 338/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 425/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao 
servidor EDUARDO HIDEO SAKAE, lotado no quadro efetivo da 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, no cargo 
de Engenheiro Civil, matrícula 17644, padrão GES V – I nível 
41, com proventos mensais de R$ 15.651,18 (quinze mil, seis-
centos e cinquenta e um reais e dezoito centavos) e anual de R$ 
187.814,16 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais 
e dezesseis centavos), em conformidade com o artigo 3º, da E.C 
47/2005.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 339/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o con-
tido no Processo nº. 835/19 - MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, aposen-
tadoria por idade, com proventos proporcionais a servidora VILMA 
SANTOS VARGAS, lotada na Secretaria Municipal de Educação - 
SEDUC, no cargo de Auxiliar Operacional Feminino, padrão GEF 
I – I nível 11, Matrícula 31556, com proventos mensais de R$ 
936,17 (novecentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) e 
anual de R$ 11.234,04 (onze mil, duzentos e trinta e quatro reais 
e quatro centavos), em conformidade com o artigo 40, §1º, inciso 
III, alínea “b” da Constituição Federal, assegurando-lhe o direito 
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de perceber o valor equivalente a Um Salário Mínimo Federal.

Parágrafo Único - Para perfeita consecução do contido neste arti-
go, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 5º, 
da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º - A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
 
PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 340/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o con-
tido no Processo nº. 881/19 - MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por idade, com proventos proporcionais a servidora 
NERCI MARIA RODRIGUES, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação - SEDUC, no cargo de Professor 20HS, padrão MB 
nível 7, Matrícula 31608, com proventos mensais de R$ 577,20 
(quinhentos e setenta e sete reais e vinte centavos) e anual de R$ 
6.926,40 (seis mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta cen-
tavos), em conformidade com o artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b” 
da Constituição Federal, assegurando-lhe o direito de perceber o 
valor equivalente a Um Salário Mínimo Federal.

Parágrafo Único - Para perfeita consecução do contido neste arti-
go, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 5º, 
da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º - A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 341/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o con-
tido no Processo nº. 860/19 - MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, aposen-
tadoria por idade, com proventos proporcionais a servidora LEILA 
RAMADAN AHMAD MANCHINI, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação - SEDUC, no cargo de Orientador Educacional, pa-
drão MC nível 25, Matrícula 16337, com proventos mensais de 
R$ 4.541,39 (quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta 
e nove centavos) e anual de R$ 54.496,68 (cinquenta e quatro 
mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centa-
vos), em conformidade com o artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b” 
da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Para perfeita consecução do contido neste arti-
go, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 5º, 
da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º - A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 342/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o con-
tido no Processo nº. 818/19 - MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por idade, com proventos proporcionais a servidora 
GENY BACARIN, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
- SEDUC, no cargo de Professor 20HS, padrão MC, nível 9, Ma-
trícula 30119, com proventos mensais de R$ 1.250,93 (um mil, 
duzentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) e anual 
de R$ 15.011,16 (quinze mil, onze reais e dezesseis centavos), 
em conformidade com o artigo 40, §1º, inciso III, alínea “b” da 
Constituição Federal.

Parágrafo Único - Para perfeita consecução do contido neste arti-
go, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 5º, 
da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º - A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA
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DECRETO Nº. 343/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 812/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais ao 
servidor SERGIO DA SILVA PINHEIRO, lotado no quadro efetivo 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, no car-
go de Agente de Serviços Gerais, matrícula 8745, padrão GEF 
I – I nível 30, com proventos mensais de R$ 2.611,73 (dois mil, 
seiscentos e onze reais e setenta e três centavos) e anual de R$ 
31.340,76 (trinta e um mil, trezentos e quarenta reais e setenta e 
seis centavos), em conformidade com o artigo 3º, da E.C 47/2005.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 344/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 850/19-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 01 de março de 2020, apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais 
ao servidor SADY PIMENTA NETO, lotado no quadro efetivo da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, no cargo de Guarda 
Patrimonial Padrão GEF V.I – GP - I, nível 25, Matrícula 17246, 
com proventos mensais de R$ 2.802,07 (dois mil, oitocentos e 
dois reais e sete centavos) e anual de R$ 33.624,84 (trinta e três 
mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), 
em conformidade com o artigo 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003.

Parágrafo Único – Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º- A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, 03 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 390/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o con-
tido no Processo nº. 787/19- MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido, a partir de 1 de fevereiro de 2020, apo-
sentadoria por invalidez permanente, com proventos integrais, a 
servidora FLAVIANNE DE JESUS FIDELIS, lotada no quadro efe-
tivo da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística 
- SEPAT, no cargo de Agente Administrativo, Padrão GEM II - II, 
nível 2, Matrícula 36949, com proventos mensais de R$ 1.840,23 
(um mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e três centavos) e 
anual de R$ 22.082,76 (vinte e dois mil, oitenta e dois reais e 
setenta e seis centavos) em conformidade com o artigo 40, §1º, 
inciso I, da Constituição Federal.

Parágrafo Único - Para perfeita consecução do contido neste ar-
tigo, fica ressalvado o disposto no artigo 75, Inciso III, parágrafo 
5º, da Constituição do Estado do Paraná.

Art. 2º - A revisão dos proventos dar-se-á na forma da legislação 
especifica.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 
Decreto nº. 155/2020 de 03/02/2020. 

PAÇO MUNICIPAL, 09 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE 
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 391/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 230/2020-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 31 de janeiro de 2020, pensão 
a que faz jus MARINA LOPES DE LIMA, pelos direitos adquiridos 
como esposa do ex- servidor aposentado JOÃO GONÇALVES 
DE LIMA, falecido em 31/01/2020, nos termos do disposto no art. 
40, § 7º, I e § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/03.

Art. 2º - A pensão a que se refere o artigo anterior será paga a 
beneficiária a partir da data do óbito, 31/01/2020, no valor mensal 
de R$ 2.791,56 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e cin-
quenta e seis centavos) e anual de R$ 33.498,72 (trinta e três mil, 
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quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

Art. 3º- A revisão da pensão dar-se-á na forma da legislação es-
pecífica.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL, 09 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 392/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 229/2020-MGAPREV,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 19 de fevereiro de 2020, pen-
são a que faz jus ANDREIA ALEXANDRA DA COSTA, pelos direi-
tos adquiridos como esposa do ex- servidor MARCOS MANTU-
ANI, falecido em 19/02/2020, nos termos do disposto no art. 40, 
§ 7º, II e § 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/03.

Art. 2º - A pensão a que se refere o artigo anterior será paga a 
beneficiária a partir da data do óbito, 19/02/2020, no valor mensal 
de R$ 2.248,35 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta 
e cinco centavos) e anual de R$ 26.980,20 (vinte e seis mil, nove-
centos e oitenta reais e vinte centavos).

Art. 3º- A revisão da pensão dar-se-á na forma da legislação es-
pecífica.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL, 09 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 419/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 223/2020-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 23 de fevereiro de 2020, pen-
são a que faz jus NAIR CARLOS PEREIRA GALDINO, pelo direi-
to adquirido como esposa do ex- servidor aposentado OSMAR 
GALDINO, falecido em 23/02/2020, nos termos do disposto no 
art. 40, § 7º e § 8º, da Constituição Federal, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 103/19.

Art. 2º - A pensão a que se refere o artigo anterior será paga a 
beneficiária a partir da data do óbito, 23/02/2020, no valor men-
sal de R$ 2.299,39 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e 
trinta e nove centavos) e anual de R$ 27.592,68 (vinte e sete mil, 
quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

Art. 3º- A revisão da pensão dar-se-á na forma da legislação es-
pecífica.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL, 16 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 420/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 104/2020-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 23 de janeiro  de 2020, pensão 
a que faz jus RUBENS NICOLAU DA SILVA, pelo direito adquirido 
como esposo da ex- servidora aposentada DILENE NICOLAU DA 
SILVA, falecida em 18/12/2019, nos termos do disposto no art. 40, 
§ 7º e 8º da Constituição Federal, com redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 103 de 2019. 

Art. 2º - A pensão a que se refere o artigo anterior será paga 
ao beneficiário a partir da data do requerimento, 23/01/2020, no 
valor mensal de R$ 1.277,41 (um mil, duzentos e setenta e sete 
reais e quarenta e um centavos) e anual de R$ 15.328,92 (quinze 
mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

Art. 3º- A revisão da pensão dar-se-á na forma da legislação es-
pecífica.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL, 16 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 447/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 171/2020-MGAPREV,

DECRETA:

Art.  1º - Fica concedida, a partir de 01 de fevereiro  de 2020, pen-
são a que faz jus ESMAVETE ROCHA MARINO, pelo direito adqui-
rido como esposa do ex- servidor  JOÃO HENRIQUE DO AMARAL 
MARINO, falecido em 01/02/2020, nos termos do disposto no art. 
40, § 7º e 8º da Constituição Federal c/c o artigo 24, § 2º, incisos I, 
II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 103 de 2019. 

Art. 2º - A pensão a que se refere o artigo anterior será paga a 
beneficiária a partir da data do óbito, 01/02/2020, no valor men-
sal de  RS 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos), aplicando se o redutor contido na EC 
103/2019, face o acúmulo de benefícios, fazendo com que o valor 
da pensão seja de R$ 2.461,99 (dois mil, quatrocentos e sessenta 
e um reais e noventa e nove centavos) e anual de R$ 29.543,88 
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(vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e 
oito centavos).

Art.  3º - A revisão da pensão dar-se-á na forma da legislação 
específica.

Art.  4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.  5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL, 19 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº. 448/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando o conti-
do no Processo nº. 216/2020-MGAPREV,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida, a partir de 10 de fevereiro  de 2020, pen-
são a que faz jus DALVA KRUGER DEPOLI, pelo direito adquirido 
como esposa do ex- servidor aposentado MARIO DEPOLI, fale-
cido em 10/02/2020, nos termos do disposto no art. 40, § 7º e 8º 
da Constituição Federal c/c o artigo 24 § 2º, inciso I,II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº 103 de 2019. 

Art. 2º - A pensão a que se refere o artigo anterior será paga a 
beneficiária a partir da data do óbito, 10/02/2020, no valor men-
sal de R$ 1.255,50 (um mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais 
e cinqüenta centavos), aplicando se o redutor contido na EC 
103/2019, face o acúmulo de benefícios, fazendo com que o va-
lor da pensão seja de R$ 1.171,29 (um mil, cento e setenta e um 
reais e vinte e nove centavos) e anual de R$ 14.055,48 (quatorze 
mil, cinqüenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Art. 3º - A revisão da pensão dar-se-á na forma da legislação es-
pecifica.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL, 19 de março de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL
CINTHIA SOARES AMBONI
DIRETORA SUPERINTENDENTE
MARINGÁ PREVIDÊNCIA

DECRETO Nº 495/2020

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Extraordinário no 
Orçamento Programa de 2020. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

ART. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Extraordinário, no valor 
de R$ 2.304.100,60 (dois milhões trezentos e quatro mil e cem 
reais e sessenta centavos), destinado ao reforço das seguintes 
dotações orçamentárias:

Suplementação

08 Secretaria Municipal de Saúde
08.010.10.122.0012.2.189 Enfrentamento da emergência CO-
VID-19
3.3.90.30.00.00 Material de consumo
1582 Conv. Min. Púb. Fed. para Enfrentamento do COVID – Ex. 
corrente .................................................................. R$ 600.000,00

1583 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - CO-
VID-19 – Ex. corrente .............................................. R$ 834.020,00

1584 Transf. União para Enfrentamento do Coronavírus - CO-
VID-19 – Ex. corrente ................................................ R$ 15.000,00

3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
1581 Custeio para Enfrentamento do COVID-19 - Exercício cor-
rente ....................................................................... R$ 855.080,60

ART. 2º.  Para cobertura de que se trata o art. 1°, fica o Poder 
Executivo autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 43, 
§ 1°, II da Lei n° 4.320/64, através do excesso de arrecadação.

ART. 3º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 4º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, 02 de abril de 2020.

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito Municipal 
Orlando Chiqueto Rodrigues
Secretário de Fazenda 

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 070/2020-SERH

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-
RANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 199 da Lei 
Complementar nº 239/98,

RESOLVE:

I Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 
para apurar a responsabilidade funcional de CHARLES RENA-
TO MARTINS BARBOSA, Motorista I, Matrícula nº 36.779, em-
possado em 27.12.2013 e GRACI APARECIDA SANTIAGO DE 
ASSIS, Auxiliar Operacional, Matrícula nº 20.571, empossada 
em 01.08.2006, ambos lotados na Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania,  por apresentarem conduta irre-
gular no exercício de suas funções, conforme informado na C.I. 
2020028059, conduta que, em tese, caracteriza as transgressões 
disciplinares previstas nos artigos 170, XVIII, 187, IV, ambos da 
LC nº 239/98 e demais irregularidades conexas a serem verifica-
das no decorrer do processo.

II Atribuir à Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar, nomeada pela Portaria nº 915/2018-GAPRE, integra-
da pelos servidores, LILIAN CRISTINA KOZUKI GONÇALVES, 
matrícula nº 19.158, RAFAELLA APARECIDA DA SILVA LOPES, 
matrícula nº 36.964 e OTÁVIO LUCAS FERREIRA, matrícula nº 
33.549, para, sob a presidência do primeiro, dar cumprimento ao 
disposto no item anterior.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal, aos 08 (oito) dias do mês de abril do ano de 2020 
(dois mil e vinte).

Cesar Augusto de França
Secretário Municipal de Recursos Humanos
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SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, 
COMPRAS E LOGÍSTICA

PROCESSO 605/2020-PMM
PROCESSO DE DISPENSA 064/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 
24, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 322/2020-PROGE/
NLC, constante nas páginas 66 à 68, a contratação da IRMANDA-
DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ, CNPJ nº. 
79.115.762/0001-93, situada na Rua Santos Dumont, nº. 555, Vila 
Operária, nesta cidade de Maringá/PR, no valor de R$ 1.960,00 
(mil, novecentos e sessenta reais), referente ao pagamento de 
serviços ambulatoriais e profissionais, não contemplado na ta-
bela SUS-SIGTAP, para aplicação de Toxina Botulínica, tudo em 
conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 
605/2020-PMM.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal n.º 8.666/93, sub-
meto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida 
publicidade.

Maringá, 06 de abril de 2020.

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO
Secretário Municipal da Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de JAIR FRANCISCO PESTANA 
BIATTO, Secretário Municipal da Saúde, tudo em conformidade 
com os documentos que instruem o respectivo processo, uma 
vez que o mesmo se encontra devidamente concluído. 

Publique-se.

Maringá, 06 de abril de 2020.

CLOVIS AUGUSTO MELO
Secretário Municipal de Gestão 

PROCESSO 609/2020-PMM
PROCESSO DE DISPENSA 065/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamen-
to no artigo 24, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 
317/2020-PROGE/NLC, constante nas páginas 82 à 84, a 
contratação da IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓR-
DIA DE MARINGÁ, CNPJ nº. 79.115.762/0001-93, situada na 
Rua Santos Dumont, nº. 555, Vila Operária, nesta cidade de 
Maringá/PR, no valor de R$453,00 (quatrocentos e cinquenta 
e três reais), referente ao pagamento de serviços ambula-
toriais e profissionais, não contemplado na tabela SUS-SIG-
TAP, para realização de exames especiais de análises clíni-
cas, tudo em conformidade com os documentos que instruem 
o Processo nº. 609/2020-PMM.
 
Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal n.º 8.666/93, sub-
meto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida 
publicidade.

Maringá, 06 de abril de 2020.

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO
Secretário Municipal da Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de JAIR FRANCISCO PESTANA 
BIATTO, Secretário Municipal da Saúde, tudo em conformidade 
com os documentos que instruem o respectivo processo, uma 
vez que o mesmo se encontra devidamente concluído. 

Publique-se.

Maringá, 06 de abril de 2020.

CLOVIS AUGUSTO MELO
Secretário Municipal de Gestão 

PROCESSO 765/2020-PMM
PROCESSO DE DISPENSA 066/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no artigo 
24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 507/2020–
PROGE/NLC, constante nas páginas 51 à 57, a locação de imó-
vel localizado na Rua Guadalajara, nº. 700, fundos, Vila Moran-
gueira, Maringá-PR, em nome de GUMERCINDO ALVES, CPF 
nº. 278.182.259-00, RG Nº. 1601082-0, com valor mensal de 
R$800,00 (oitocentos reais) e valor anual de R$9.600,00 (nove 
mil e seiscentos reais), destinado à acomodação da família da 
Sra. Fabiana Costa Pilé, pelo período de 12 (doze) meses, tudo 
em conformidade com os documentos que instruem o Processo 
nº. 765/2020-PMM.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, sub-
meto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publi-
cidade.

Maringá, 06 de abril de 2020.

AILTON JOSÉ MORELLI
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Decreto nº. 1806/2019.

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de AILTON JOSÉ MORELLI, Se-
cretário Municipal de Assistência Social e Cidadania, tudo em 
conformidade com os documentos que instruem o respectivo 
processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente con-
cluído. 

Publique-se.

Maringá, 06 de abril de 2020.

CLOVIS AUGUSTO MELO
Secretário Municipal de Gestão

PROCESSO 2898/2019-PMM
PROCESSO DE DISPENSA 067/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no 
artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Pare-
cer nº. 400/2020–PROGE/NLC, constante nas páginas 148 e 
149, a contratação do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA 
EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVEN-
TOS - CEBRASPE, CNPJ nº. 18.284.407/0001-53, situado 
na Campus Universitário Darcy Ribeiro - Gleba A - Edifício 
Sede CespeUnB, Asa Norte, Brasília/DF no valor estimado 
de R$281.281,65 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e 
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oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos), referente à 
realização de Concurso Público para os cargos de Procura-
dor Municipal e Contador do Município de Maringá, conforme 
contrato de prestação de serviços a ser firmado, tudo em con-
formidade com os documentos que instruem o Processo nº. 
2898/2019-PMM.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, sub-
meto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publi-
cidade.

Maringá, 07 de abril de 2020.

CESAR AUGUSTO DE FRANÇA
Secretário Municipal de Recursos Humanos

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de CESAR AUGUSTO DE FRAN-
ÇA, Secretário Municipal de Recursos Humanos, tudo em confor-
midade com os documentos que instruem o respectivo processo, 
uma vez que o mesmo se encontra devidamente concluído. 

Publique-se.

Maringá, 07 de abril de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL 

PROCESSO 561/2020-PMM
PROCESSO DE DISPENSA 069/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como dispensável a licitação, com fundamento no ar-
tigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 
414/2020–PROGE/NLC, constante nas páginas 96 e 97, a con-
tratação do INSTITUTO AOCP, CNPJ nº. 12.667.012/0001-53, 
situado na Avenida Doutor Gastão Vidigal, nº. 959, Zona 08, Ma-
ringá/PR, no valor estimado de R$204.528,00 (duzentos e qua-
tro mil, quinhentos e vinte e oito reais), referente à realização de 
Concurso Público para preenchimento de vagas em vários cargos 
celetistas da Prefeitura Municipal de Maringá, conforme contrato 
de prestação de serviços a ser firmado, tudo em conformidade 
com os documentos que instruem o Processo nº. 561/2020-PMM.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93, sub-
meto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publi-
cidade.

Maringá, 07 de abril de 2020.

CESAR AUGUSTO DE FRANÇA
Secretário Municipal de Recursos Humanos

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de CESAR AUGUSTO DE FRAN-
ÇA, Secretário Municipal de Recursos Humanos, tudo em confor-
midade com os documentos que instruem o respectivo processo, 
uma vez que o mesmo se encontra devidamente concluído. 

Publique-se.

Maringá, 07 de abril de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL 

PROCESSO 721/2019-PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 078/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 
25, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Parecer nº. 590/2019-PRO-
GE/NLC, constante nas páginas 44 e 45, a contratação do ES-
CRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
- ECAD, CNPJ nº. 00.474.973/0001-62, situado na Rua Volun-
tários da Pátria, nº. 113 – 12º. Andar, Botafogo, na cidade do 
Rio de Janeiro-RJ, no valor de R$2.524,76 (dois mil, quinhen-
tos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), referente 
ao pagamento sobre Direitos Autorais das músicas executadas 
no Festival Afro-Brasileiro de 2018, tudo em conformidade com 
os documentos que instruem o Processo nº. 721/2019-PMM.

Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal nº 8.666/93, submeto 
o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Maringá, 06 de abril de 2020.

FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Cultura
Decreto nº 253/2020

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de FRANCISCO PINHEIRO DA 
SILVA, Secretário Municipal da Cultura, tudo em conformidade 
com os documentos que instruem o respectivo processo, uma 
vez que o mesmo se encontra devidamente concluído. 

Publique-se.

Maringá, 06 de abril de 2020.

CLOVIS AUGUSTO MELO
Secretário Municipal de Gestão 

PROCESSO 208/2020-PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 079/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no caput do 
Artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Pareceres nº. 242/2020 e 
187/2020-PROGE/NLC, constantes nas páginas 203 à 206 e 210 
à 213, a contratação da empresa ELETROSINAL TECNOLOGIA  
EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 03.420.234/0001-86, com 
sede na Avenida Carlos Correia Borges, nº. 678 - Sala A, Zona 05, 
na cidade de Maringá/PR, no valor de R$3.984.120,00 (três milhões, 
novecentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte reais), referente à 
prestação de serviço para operacionalização e manutenção de equi-
pamentos de avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres 
para armazenamento, transmissão de dados, fornecimento e im-
plantação de softwares necessários para o funcionamento dos equi-
pamentos, pelo período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade 
com os documentos que instruem o processo nº. 208/2020-PMM

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à 
autoridade superior para ratificação e devida publicidade.
Maringá, 07 de abril de 2020.

JOSÉ GILBERTO PURPUR
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de JOSÉ GILBERTO PURPUR, 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, tudo em conformida-
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de com os documentos que instruem o respectivo processo, uma 
vez que o mesmo se encontra devidamente concluído. 

Publique-se.

Maringá, 07 de abril de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO 788/2020-PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 080/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 
25, da Lei Federal nº. 8.666/93, e Parecer nº. 428/2020-PRO-
GE/NLC constante nas páginas 91 e 92, a contratação da IR-
MANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ, 
CNPJ nº. 79.115.762/0001-93, situada na Rua Santos Dumont, 
nº. 555, Vila Operária, nesta cidade de Maringá/PR, no valor 
de R$353.220,00 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e 
vinte reais), referente ao repasse de recurso federal referente 
a incremento temporário do limite financeiro da Assistência de 
Média e Alta Complexidade, conforme Plano de Aplicação de 
Recursos para aquisição de material de uso único para utili-
zação no atendimento dos usuários SUS no hospital, tudo em 
conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 
788/2020-PMM.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à 
autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Maringá, 07 de abril de 2020.

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO
Secretário Municipal da Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de  JAIR FRANCISCO PESTANA 
BIATTO, Secretário Municipal da Saúde, tudo em conformidade 
com os documentos que instruem o respectivo processo, uma 
vez que o mesmo se encontra devidamente concluído. 

Publique-se.

Maringá, 07 de abril de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL 

PROCESSO 252/2020-PMM
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 081/2020-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no Artigo 25, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e Pareceres nº. 287 e 470/2020-PRO-
GE/NLC, constante nas páginas 42 e 43 e 49 e 50, a contratação 
da empresa TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAÚDE S.A., CNPJ 
nº. 11.267.250/0001-09, situada na Rua Ludgero Dolabela, nº. 701, 
Gutierrez, na cidade de Belo Horizonte/MG, no valor estimado de 
R$295.944,00 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e qua-
renta e quatro reais), referente a comodato de Unidades de Triagem 
TRIUS para classificação de risco clínico e organização do fluxo de 
pacientes nas salas de classificação de risco das Unidades de Pron-
to Atendimento de Maringá (UPA Zona Sul e UPA Zona Norte), in-
cluindo cessão de uso com manutenção e fornecimento de insumos, 
pelo período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com os 
documentos que instruem o Processo nº. 252/2020-PMM.
 
Face ao disposto no Artigo 26 da Lei federal n.º 8.666/93, sub-
meto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida 
publicidade.

Maringá, 09 de abril de 2020.

JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO
Secretário Municipal da Saúde

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de JAIR FRANCISCO PESTANA 
BIATTO, Secretário Municipal da Saúde, tudo em conformidade 
com os documentos que instruem o respectivo processo, uma 
vez que o mesmo se encontra devidamente concluído. 

Publique-se.

Maringá, 09 de abril de 2020.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
PREFEITO MUNICIPAL 


