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CAMPO MOURÃO. Os serviços públicos no Paço Municipal também serão retomados, a partir da próxima segunda-feira,
dia 20, das 7h30 às 13 horas.

NOVO DECRETO FLEXIBILIZA ABERTURA DO
COMÉRCIO, COM RESTRIÇÕES, A PARTIR DE HOJE
ASSESSORIA
CAMPO MOURÃO

Decreto que será
publicado
nesta
quinta-feira
(16),
no órgão oficial do
município, flexibiliza a reabertura do
comércio e demais
atividades a partir desta sexta-feira (17), em Campo
Mourão,
mediante
restrições e estabelece novas medidas
para enfrentamento
ao Coronavírus. Os
serviços públicos no
Paço Municipal também serão retoma-

dos, a partir da próxima segunda-feira,
dia 20, das 7h30 às
13 horas.
As determinações
do novo decreto foram deliberadas pelo
Comitê
Municipal
de Acompanhamento do Coronavírus a
apresentadas durante
reunião nesta quinta-feira entre o prefeito Tauillo Tezelli,
o coordenador geral,
Carlos Alberto Facco e dirigentes da
classe empresarial
do município, como
o presidente da Associação Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
Estado do Paraná
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Exercício:

2020

Decreto

nº 1843/2020 de 16/04/2020

Abre Crédito Adicional Suplementar autorizado pela Lei
Municipal Orçamentária nº 2011/2019 de 21/11/2019 em
seu art. 3° e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de ARARUNA, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram
conferidas pela Lei
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$ 455.927,39 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e
nove centavos), para suplementar a dotação orçada insuficiente prevista no orçamento vigente:
Suplementação
06.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.004.26.782.0006.2.023. MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS MUNICIPAL
510
158 - 3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
688,39
11.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE SAUDE
11.002.10.301.0011.2.073. MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICI
2494 MATERIAL DE CONSUMO
636 - 3.3.90.30.00.00
200.000,00
2494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
621 - 3.3.90.39.00.00
50.000,00
11.002.10.302.0014.2.072. SAUDE TERCERIZADA
205.039,00
637 3.3.90.39.00.00
2494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
12.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
12.002.27.812.0022.1.056. CONSTRUCAO REFORMA MELHORIAS DE QUADRAS DE
497 3.3.30.93.00.00 ESPORTE
791 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
200,00
Total Suplementação:
455.927,39

Art. 2º. Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos
com os recursos em igual importância, proveniente do provável Excesso de Arrecadação;
I - Provável Excesso da Arrecadação

Receita:1.1.2.1.01.11.00.00000000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
Fonte:510 no valor de 688,39 (seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos)
Receita:1.7.1.8.08.11.00.00000000 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares
Individuais - Principal Fonte:2494 no valor de 455.039,00 (quatrocentos e cinqüenta e cinco
mil e trinta e nove reais)
Receita:2.4.1.8.10.91.06.00000000 QUADRA CAMPO FUTEBOL SINTETICO F 791 SAO
VICENTE Fonte:791 no valor de 200,00 (duzentos reais)
Total da Receita:

455.927,39

Art. 3º. Altera-se no PPA 2018/2021 Lei Municipal 1955/2017 na LDO Lei Municipal
2008/2019 e LOA Lei Municipal 2011/2019. Este Decreto entrará em vigor a partir
de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de ARARUNA , Estado do Paraná, em

16/04/2020.

LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
PREFEITO

e Industrial, Alcir
Rodrigues da Silva e
o presidente do Sindicato Patronal Rural, Nelson Bizoto.
Apesar da permissão do retorno das
atividades
comerciais, fica mantido
o
distanciamento
social como forma
de evitar a contaminação, uso obrigatório de máscara tanto
para clientes quanto
para
funcionários,
higienização
com
álcool em gel ou 70
por cento, escala de
funcionários, entre
outras. Outra reco-

mendação é o recolhimento domiciliar
da população entre
as 23 horas às 6 horas.
O horário de atendimento comercial
deverá ser das 10 às
16 horas, de segunda
a sexta-feira e das 9
às 13 horas, aos sábados. Além disso,
as empresas que retornarem as atividades devem preencher
e assinar uma declaração de ciência e
responsabilidade e
afixá-la em local de
ampla visibilidade
dentro do estabeleci-

mento.
Salões de cabeleireiros e barbearias
poderão atender somente com horário
agendado, mediante
normas de segurança, não sendo permitida espera no local.
Permanece suspensa
a realização de eventos públicos e privados, de qualquer natureza.

SERVIÇO
PÚBLICO

O atendimento nas
repartições municipais também deverá obedecer normas

previstas no decreto,
com carga horária
de 6 horas ininterruptas. O restante da
carga horária deverá
ser cumprida por teletrabalho.
Nas Unidades de
Saúde o atendimento
será em dois turnos:
das 7 às 13 horas e
das 12 às 18 horas.
As aulas na rede municipal permanecem
suspensas e a Secretaria de Educação
prestará atendimento exclusivo a alunos
de zero a cinco anos
cujos pais trabalhem
na área da Saúde.

