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Resolução n° 06/2021 de 11 de novembro de 2021 - SME

Altera a Resolução 05/2021 de 05 de novembro
de 2021, que orienta as matrículas nas
Unidades de Ensino da Rede Municipal de
PÉROLA D 'OESTE/PR, para o Ano Letivo de
2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PÉROLA
D'OESTE /PR, no uso das atribuições, resolve:
Artigo 10 - Alterar o inciso I, do artigo 6°, da Resolução n.° 05/2021, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° - Para as matriculas novas no CMEI — Centro Municipal de
Educação Infantil Olga Fornari, situado à rua Prefeito Ernesto Tonini,
1537, para o ano letivo de 2022, segue o cronograma (anexo I):
I. Do dia 16/11/2021 a 30/11/2021 — conforme demanda de vagas".
Artigo 2° - Alterar o artigo 7°, da Resolução n.° 05/2021, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 7° - As vagas serão preenchidas de acordo com o limite de alunos
por sala e professor de acordo com Deliberação 02/2014 — CEE/PR, que
regerá a composição de turmas do ano letivo de 2022. Posteriormente
será efetuado o suprimento de possíveis vagas, decorrentes de
transferências, remanejamentos, desistências, etc.; ".
Artigo 3° - Alterar a alínea "d", do artigo 15, da Resolução n.° 05/2021, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 — É responsabilidade das escolas municipais, através da Direção,
Equipe Pedagógica e Secretária Escolar, juntamente com o apoio da equipe
docente:
d) Enviar às famílias correspondência informativa sobre todos os
procedimentos das matrículas e rematrículas 2022".
Artigo 4° - As demais disposições da Resolução n.° 05/2021, permanecem
inalteradas.
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Artigo 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Educação do Município de Pérola D'Oeste -PR, em
11 de novembro de 2021.
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EDSOM LUIZ BAGETTI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:0420BB50
ADMINISTRAÇÃO/LICITAÇÃO
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
102/2018.

Secretaria Municipal de Educação do Município de Pérola D'Oeste PR, em 11 de novembro de 2021.
JAQUELINE BRESSAN SCHWINGEL
Secretária Municipal de EdueRção
Publicado por:
Rafaela Lavarcla
Código Identificador:06F110EB

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
102/2018.
OBJETO: Suprimir o valor e a quantidade contratual.
CONTRATANTE: Município de Pérola D'Oeste/PR.
CONTRATADA: Neiva Adriana Parolin 13ottega & Cia Ltda.
ORIGEM: Pregão Presencial n° 33/2018 - Contrato n° 102/2018.
VALOR ORIGINAL: RS 165.910,46 (cento e sessenta e cinco mil
novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos).
VALOR COM ADITIVO: R$ 162.123,71 (cento e sessenta e dois
mil cento e vinte e três reais e setenta e um centavos).
BASE LEGAL: Lei n° 8.666/93.
DATA DO FIRMAMENTO: 10/11/2021.
EDSOM LUIZ BAGETTI
"refeito Municipal
Publicado por:
Lais Fernanda Gindri
Código Identificador:933C99B2
DEPARTAMENTO DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO N°06/2021 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 SME
Altera a Resolução 05/2021 de 05 de novembro de
2021, que orienta as matrículas nas Unidades de
Ensino da Rede Municipal de PÉROLA
D'OESTE/PR, para o Ano Letivo de 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO
DE PÉROLA D'OESTE /PR, no uso das atribuições, resolve:
Artigo 1° - Alterar o inciso 1, do artigo 6°, da Resolução n.° 05/2021,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6° - Para as matrículas novas no CMEI — Centro Municipal de
Educação Infantil Olga Fornari, situado à rua Prefeito Ernesto
Tonini, 1537, para o ano letivo de 2022, segue o cronograma (anexo
Do dia 16/11/2021 a 30/11/2021 — conforme demanda de vagas".
Artigo 2° - Alterar o artigo 7°, da Resolução n.° 05/2021, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7° - As vagas serão preenchidas de acordo com o limite de
alunos por sala e professor de acordo com Deliberação 02/2014 —
CEE/PR, que regerá a composição de turmas do ano letivo de 2022.
Posteriormente será efetuado o suprimento de possíveis vagas,
decorrentes de transferências, remanejamentos, desistências, etc.:".
Artigo 3° - Alterar a alínea "d", do artigo 15, da Resolução n.°
05/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 — É responsabilidade das escolas municipais, através da
Direção, Equipe Pedagógica e Secretária Escolar, juntamente com o
apoio da equipe docente:
d) Enviar às famílias correspondência informativa sobre todos os
procedimentos das matrículas e rematrículas 2022".
Artigo 4° - As demais disposições da Resolução n.° 05/2021,
permanecem inalteradas.
Artigo 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI N° 1.428, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
LEI N° 1.428, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.
Origem: Projeto de Lei n°050/2021
Veda a retenção, descontos e a exigência de Certidões
para pagamentos de prêmios, ações culturais ou de
recursos emergenciais, ao setor artístico-cultural
durante o período de Calamidade Pública imposto
pelo COVID.
A Câmara Municipal de Pião, Estado do Paraná, aprovou e eu,
Maicon Grosskopf, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1° É vedado ao Município de Pião a retenção ou descontos sobre
pagamentos de verbas provenientes de Editais e Prêmios na área da
cultura, assim como a exigência de Certidões para acesso a serviços
culturais ou verbas de auxílios emergenciais autorizados pela
legislação, incluindo a LAB - Lei Aldir Blanc - Lei Federal n° 14.017,
de 29 de junho de 2020, prorrogada pelo Decreto n° 10.751, de
22/07/2021.
Art. 2° As contratações realizadas pelo Poder Executivo que visem ao
cumprimento da Lei Aldir Blanc - Lei Federal n° 14.017, ou outros
editais semelhantes, de apoio ao setor cultural, deverão alcançar, o
mais amplamente possível, trabalhadores e trabalhadoras da cultura,
assim como instituições artístico-culturais do Município, observadas
como exigências para sua inscrição em editais apenas a comprovação
de atuação no setor cultural, o local de residência e a identificação
do(a) interessado(a), sendo vedada, para o acesso aos recursos
disponibilizados por aqueles editais, a exigência de qualquer certidão
negativa de dívida com entes federativos, aplicando-se o disposto no
art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que
dispensa a licitação em ações de enfrentamento ao COVID, assim
como a exigência de compensação de dívidas do beneficiário com o
Estado ou quaisquer instituições financeiras ou afins para acesso a
estes recursos.
Parágrafo único. Os editais e prêmios que serão publicados a partir de
13 de outubro de 2021, vinculados na Lei Aldir Blanc, serão
alcançados pela presente Lei que dispensa as Certidões.
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará
enquanto durar o estado de calamidade pública, decorrente do Novo
Coronavirus — COVID-19.
Piên/PR, 11 de novembro de 2021.
MAICON GROSSICOPF
Prefeito Municipal
Publique-se e registre-se.
CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças
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