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PORTARIA  Nº  053 / 2014

O Senhor JOSÉ DE JESUS ISAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal  JOSE CARLOS DOS SANTOS,
matriculado sob o nº 1891, com base no artigo 3º da Lei Municipal n.º 027/2.013, mais
10(dez) dias referente às  férias coletivas, relativas ao período de 01/03/2012 a 28/02/2013,
com início em 24 de fevereiro a 05 de março de 2014.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 24 de fevereiro de 2014.

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº  054  /2014

O Senhor JOSÉ DE JESUS ISAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder ao Servidor Público Municipal  ANTONIO LUDVIRGES, Pedreiro,
matriculado sob o nº 20742, com base na lei municipal n.º 029/2.003, férias regulamentares,
referente ao período de 14/01/2013  a  14/01/2014, com início em 25 de fevereiro  a 26 de
março de 2014.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé,  24 de fevereiro de 2014

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA  Nº 055 / 2014

O Senhor JOSÉ DE JESUS ISAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto no artigo189, inciso I da Lei Municipal nº 029/2003 c/c artigo
46 da Lei Municipal nº 08/2013;

CONSIDERANDO o resíduo sólido  urbano doméstico, hoje, é constituído por uma massa
heterogênea de resíduos, dos quais fazem parte uma gama de produtos de risco, muitos
deles tóxicos, além de materiais combustíveis, orgânicos, inertes, etc.;

CONSIDERANDO, os servidores que atuam na coleta de lixo reciclável e resíduos sólidos
estão permanentemente em contato com o lixo urbano;

CONSIDERANDO o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – L.T.C.A.T.
que tem como objetivo principal, constatar a existência de condições e ou atividades
laborais que exponham os trabalhadores a riscos ambientais.

CONSIDERANDO o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – L.T.C.A.T.
realizado na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, em sua conclusão a respeito da
coleta de lixo domiciliar, recomenda-se o uso do Equipamento de Proteção Individual –
E.P.I. e ampara o pagamento do adicional de insalubridade, por estarem expostos à riscos
biológicos como vírus e bactérias;

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder o adicional de insalubridade em grau máximo sobre o salário mínimo,
aos Servidores abaixo relacionados:
Nome  Matrícula
Ailton Francelino da Silva   1671
Enilson Aparecido Diogo   3951
Enéias Martins 20517
Israel Barbosa     581

Israel de Oliveira Santos 20595
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 24 de fevereiro de 2014.

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2014, TIPO MENOR PREÇO, que trata da aquisição de
equipamentos para a pasteurização e produção de derivados de leite, Conforme anexo do
edital. O protocolo das empresas interessadas será no dia 11/03/2014, até às 08:45 horas,
o credenciamento dos representantes das empresas interessadas e a abertura da sessão
pública com recebimento dos envelopes com “ proposta de preços”, “documentos de
habilitação’’ e abertura de envelopes de “proposta de preços”, dia 11/03/2014, às 09:00. O
edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados, de segunda  à sexta-feira das
08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, na Praça Frei Mathias de
Gênova, 184, Centro, CEP 84970-000, Município de Santana do Itararé Telefone (43) 3526
1458 / 3526 1459, ramal 202. O edital será fornecido a partir do dia 24  de fevereiro 2014 no
setor de licitações na prefeitura municipal, mediante a apresentação de recibo de pagamento
no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para o edital, seus respectivos modelos e anexos impressos.

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2014, TIPO MENOR PREÇO, que trata da contratação de
empresa especializada para preparação, nivelamento de valas e colocação de tubos PVC
150 mm e nas entradas das residências com 100 mm, a cada 80 MT construir um PV
(PONTO DE VISTORIA), junto às redes coletoras e distribuição de resíduos sanitários da
área urbana e conserto de ruas e calçadas após a colocação dos tubos, será obrigatório
o escoramento para valas de profundidade superior a 1,30 m, Conforme anexo do edital. O
protocolo das empresas interessadas será no dia 11/03/2014, até às 09:45 horas, o
credenciamento dos representantes das empresas interessadas e a abertura da sessão
pública com recebimento dos envelopes com “ proposta de preços”, “documentos de
habilitação’’ e abertura de envelopes de “proposta de preços”, dia 11/03/2014, às 10:00. O
edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados, de segunda  à sexta-feira das
08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, na Praça Frei Mathias de
Gênova, 184, Centro, CEP 84970-000, Município de Santana do Itararé Telefone (43) 3526
1458 / 3526 1459, ramal 202. O edital será fornecido a partir do dia 24  de fevereiro 2014 no
setor de licitações na prefeitura municipal, mediante a apresentação de recibo de pagamento
no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para o edital, seus respectivos modelos e anexos impressos.

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

 ANO: 2014   |     EDIÇÃO N° 415   |   SANTANA DO ITARARÉ, segunda-feira 24 de fevereiro de 2014     |      PÁGINA: 2

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

Os atos oficiais publicados
são assinados digitalmente.

continua....



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

 ANO: 2014   |     EDIÇÃO N° 415   |   SANTANA DO ITARARÉ, segunda-feira 24 de fevereiro de 2014     |      PÁGINA: 3

Prefeitura Municipal de Santana do Itararé - CNPJ: 76.920.826/0001-30
Praça Frei Mathias de Genova nº 184 - Centro - CEP 84970-000
Fone/Fax: (43) 3526-1458 - E-mail: publicacoes@santanadoitarare.pr.gov.br
Site Oficial do Município: www.santanadoitarare.pr.gov.br

Os atos oficiais publicados
são assinados digitalmente.


