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Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 34, DE 9 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o 
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finali-
dades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos 
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;
Considerando o Decreto Municipal nº 145, de 23 de agosto de 2016, que re-
gulamenta as normas gerais para as parcerias entre a administração pública do 
Município de Cianorte e organizações da sociedade civil;
Considerando os Credenciamentos Públicos nº 04/2018 e 002/2019;
Considerando o Decreto nº 8, de 30 de janeiro de 2020;

D   E   C   R   E   T   A

Art. 1º. O valor a ser repassado através de Termos de Colaboração para as en-
tidades credenciadas aos serviços contidos nos Credenciamentos Públicos nº 
04/2018 e 002/2019 e especificados no Decreto nº 8, de 30 de janeiro de 2020, 
ficam alterados conforme segue:

SERVIÇO Abrangência 
Quant.

de 
Vagas

Valor 
per capta Valor total 

SERVIÇO 01 - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos de 0 a 17 anos 

Território CRAS II - 
Bairro Zona 01 272  R$   263,19  R$ 859.052,16

Território CRAS I - 
Distrito de Vidigal 160 R$    263,19 R$ 505.324,80

Território CRAS I - 
Bairro Zona 04 28 R$    263,19  R$ 88.431,84

Território CRAS II - 
Bairro Santa Mônica 25 R$    263,19 R$ 78.957,00

Território CRAS I - 
Bairro Zona 07 113 R$    263,19  R$ 356.885,64

SERVIÇO 02 - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos de 0 a 59 anos, 
bem como da concessão de Benefício Even-
tual de Auxílio Natalidade 

Municipal 

78  R$     263,19  R$ 246.345,84

220 kits 
auxílio 
natali-
dade 

R$      399,00  R$    
87.780,00

SERVIÇO 03 - Serviço de Proteção Social 
Básica no Domicílio para Pessoas com De-
ficiência e Idosas 

Municipal 123  R$        
99,75  R$ 147.231,00

SERVIÇO 04 - Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas com Deficiência e 
suas Famílias 

Municipal 154  R$        
99,75  R$ 184.338,00

SERVIÇO 05 - Serviço de Acolhimento Ins-
titucional na modalidade “Casa-Lar” para 
crianças e adolescentes 

Municipal 10  R$  3.421,26 R$ 410.551,20

SERVIÇO 06 - Serviço de Acolhimento Insti-
tucional na modalidade “Abrigo” para idosos 
do sexo feminino 

Municipal 22  R$     833,96  R$ 220.165,44

SERVIÇO 07 - Serviço de Acolhimento Insti-
tucional na modalidade “Abrigo” para idosos 
do sexo masculino 

Municipal 13  R$     833,96 R$ 130.097,76

SERVIÇO 08 - Serviço de Acolhimento Ins-
titucional na modalidade “Casa-Lar” para 
pessoas com deficiência 

Municipal 1  R$ 2.249,52  R$    
26.994,24

SERVIÇO 09 - Serviço de Acolhimento Insti-
tucional na modalidade “Casa de Passagem” 
para adultos e famílias 

Municipal 18 R$ 1.430,42 R$ 308.970,72

SERVIÇO 11 - Programa de Proteção Social 
Básica que complemente e qualifique o Ser-
viço de Defesa e Garantia de Direitos para 
famílias e indivíduos em situação de vulne-
rabilidade social 

Municipal 277  R$     104,94  R$ 348.820,56

SERVIÇO 12 - Programa de Proteção So-
cial Especial que complemente e qualifique 
o Serviço Especializado para Pessoas em 
situação de rua 

Municipal 378  R$      22,05  R$   
100.018,80

Serviço de acolhimento às pessoas com pro-
blemas associados ao uso nocivo ou depen-
dência de substância psicoativa, caracteriza-
das como Comunidades Terapêuticas.

Municipal 21  R$1.099,57  R$ 277.091,64
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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 3 DE MARÇO DE 2021
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cianorte, Estado do Paraná, 
através de sua representante legal, e

Considerando o Decreto Municipal nº 41, de 1º de março de 2021;

Considerando a necessidade de disciplinar as regras que deverão ser obedeci-
das por todos os estabelecimentos em funcionamento no Município de Cianorte 
como forma de enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do 
novo Coronavírus (Covid-19);

R  E  S  O  L  V  E

Art. 1º. Para fins de ação de fiscalização dos agentes públicos municipais fica 
definido:

I – modalidade de entrega (dellivery) – os estabelecimentos que se enquadram 
nesta modalidade, notadamente estabelecimentos que comercializam alimentos 
(restaurantes, lanchonetes, pizarias, sorveterias e similares) devem operar com 
as portas fechadas e em nenhuma hipótese o estabelecimento deve estar aberto 
ao público;

II – modalidade de retirada (take away) – nesta modalidade os estabelecimen-
tos que se enquadram (panificadoras e padarias) desde que esta seja sua ativi-
dade exclusiva ou principal, poderão atender ao público com controle restrito 
de frequência, tomando todas as medidas sanitárias e protetivas relacionadas a 
COVID-19, não permitindo consumo no local e apenas oferecendo a venda para 
retirada imediata.

Art. 2º. Os comércios que operam com material de construção e com outros itens 
não enquadrados como essenciais, deverão isolar o acesso ao público aos locais, 
prateleiras ou corredores que não se tratem de materiais de construção.

Art. 3º. Os comércios que operam com produtos alimentícios e outros itens não 
essenciais e não se enquadram estritamente como hipermercados, supermer-
cados, mercados e mercearias, deverão isolar as áreas, prateleiras ou gôndolas 
destes produtos não essenciais de forma que o público possa ter acesso exclusi-
vamente aos itens alimentícios ou essenciais.

Art. 4º. Todos os comércios que podem operar por força do Decreto Municipal 
nº 41, de 1º de março de 2021, em função da condição de atividade essencial, 
não poderão permitir aglomerações, deverão obrigatoriamente fazer e exigir uso 
de máscara, distanciamento de 1,5m, ofertar álcool 70% em gel ou líquido, la-
vatórios de mão, fazer desinfecção de toda a área, objetivos ou utensílios que 
possam por algum momento ser compartilhado, operando com 50% da sua ca-
pacidade máxima.

Art. 5º. As modalidades de entrega ou retirada permitida a alguns estabeleci-
mentos de gêneros alimentícios não permite sua utilização para comercialização 

de outros produtos não essenciais por parte de estabelecimentos que devem por 
força do decreto permanecerem fechados. Fica proibido a prática de condicio-
nal em forma de entrega (dellivery).

Art. 6º. Comércio de alimentos através de ambulantes (lanches, espetinhos e 
similares) está suspenso.

Art. 7º. As atividades relacionadas com atualização de cadastro, solicitação de 
registros, habilitação de condutores ou veículos (autoescolas, despachantes, fá-
bricas de placas e similares) estão suspensos ainda que os serviços do DETRAN 
PR operem de forma restrita.

Art. 8º. Atividades ligadas aos serviços de estética e beleza estão suspensas.

Art. 9º. As instituições religiosas deverão cumprir em sua íntegra a Resolução 
da SESA 221/2021.

Art. 10. As instituições hospitalares deverão cumprir a Resolução SESA 
222/2021 em sua íntegra.

 Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 3 de março de 2021.
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