
1 | P á g i n a  

 
Conforme Lei 677-2012 

09/03/2012  

01/02/2022 
Edição nº 20 Ano XI 

  

 
 

 
Sumário 

 

DECRETOS ........................................................................................................................... 2 

EDITAL CONVOCAÇÃO CONCURSO 001/2019 ...................................................................... 3 

EDITAL CONVOCAÇÃO PSS 001/2020 .................................................................................. 5 

PORTARIAS ......................................................................................................................... 6 

 

 
 

   

  

  

 

 



2 | P á g i n a  

 
Conforme Lei 677-2012 

09/03/2012  

01/02/2022 
Edição nº 20 Ano XI 

  

 

 

DECRETOS 
    DECRETO N°.  018/2022 

SÚMULA: Desafeta bem público e dá outras providências. 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR¸ Prefeito do Município 

de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o interesse da Administração e a avaria do bem 

público. 

 

 

 

 

RESOLVE E DECRETA: 

 

 

 

Art. 1° - Desafeta o bem público abaixo relacionado, a fim de que passe para a 

categoria de bem dominical e seja baixado no patrimônio público. 

 

 

Nº. PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

4893 Telefone sem fio, marca Elgin, cor 

preta 

sucata 

 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE. 

 

Paço Municipal, “Ataliba Leonel Chateaubriand” aos 01 de fevereiro 

de 2022. 

 

 

LUIS ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 

       

     

DECRETO Nº 19/2022 

SUMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional 

suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro 

de 2022 e dá outras providências. 

  O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais e considerando a autorização contida no artigo 8º, Inciso I da Lei Municipal nº 1004/2021, de 25 de outubro 

de 2021: 

D E C R E T A 

  Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 96.700,00 (noventa e 

seis mil, e setecentos reais) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2022, assim 

especificado: 

 

0200- Poder Executivo Municipal 

0206- Secretaria de Infra Estrutura  

26.782.1900.1.043- Obras de Infra Estrutura Rural     

000-Recursos Ordinários Livres                                                                                                        

158-4.4.90.51.00- Obras e Instalações     

 

0214- Secretaria de Esporte e Lazer 

27.812.1950.1.04800- Construir e Ampliar as Unidades Esportivas 

000 – Recursos Ordinários Livres                                                                       

233-44.90.51.00- Obras e Instalações  

 

 

 

 

R$     55.000,00 

 

 

 

 

R$     41.700,00 

Total R$     96.700,00 

 

 Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente superávit 

financeiro do exercício da seguinte fonte: 

 

000 – Recursos Ordinários Livres                                                                      R$      96.700,00 

Total      R$     96.700,00      

 

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

 

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand, 01 de fevereiro de 2022. 

 

 

Luiz Antônio Domingos de Aguiar 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 20/2022 

 

 

Súmula: Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, sobre o Processo Licitatório 

nº 280/2021, Modalidade Pregão Eletrônico n° 
57/2021, dando outras providências. 

 

PREFEITO MUNICIPAL, DE FORMOSA DO OESTE, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, 

considerando a Adjudicação e Ata emitida pelo Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº 11/2021 
e, considerando o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo 

Pregoeiro, sobre o Processo Licitatório nº 280/2021, na modalidade Pregão Eletrônico nº 57/2021 que tem por 
objeto a Fornecimento e instalação de luminárias para a iluminação pública em LED, conforme especificações 

costantes no Termo de Referência e Edital.. 

  
                                            Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor do(s) 

proponente(s): 
  

PROPONENTE VALOR TOTAL 

ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 515.459,36 

 

Total da aquisição 515.459,36 

Tudo conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo. 
  

 Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da 

licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto. 
 

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

 
 

Paço Municipal, Terça-Feira, 01 de fevereiro de 2022 

 
 

 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

    DECRETO N°.  021/2022 

 

SÚMULA: Decreta Luto oficial no município de Formosa do Oeste/PR 

e dá outras providências. 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR¸ Prefeito do Município 

de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o interesse da Administração e a avaria do bem 

público. 

 

CONSIDERANDO o falecimento do Ex-vereador deste município, 

senhor JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ocorrido nesta data; 

 CONSIDERANDO os inestimáveis trabalhos dedicados à 

comunidade formosense no decorrer de sua vida como cidadão e agente político e o alto grau de amizade que o 

homenageado constituiu em vida com pessoas dos mais diversos segmentos da sociedade formosense e em toda a 

região;  

CONSIDERANDO o consternamento geral da comunidade e o 

sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda deste ilustre cidadão exemplar, de conduta íntegra, 

respeitável; 

CONSIDERANDO, finalmente, que é dever do Poder Público render 

justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da 

coletividade,  

DECRETA: 

 

 Art. 1º - Luto Oficial, por três dias, contados a partir desta data, no 

Município de Formosa do Oeste, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do senhor JESUS RODRIGUES DOS 

SANTOS, que, em vida, prestou serviços ao Município de Formosa do Oeste, como cidadão e no exercício dos 

cargos de Vereador do Município.  

Art. 2º - Durante o período de luto oficial determinado por este Decreto, 

a bandeira municipal ficará hasteada à meio mastro no Paço Municipal.  

Art. 3º. - O expediente nos órgãos públicos municipais no dia 02 de 

fevereiro terá início às 10:00 horas. 

Art. 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE. 

Paço Municipal, “Ataliba Leonel Chateaubriand” aos 01 de fevereiro de 2022. 

LUIS ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 

 

 

EDITAL CONVOCAÇÃO CONCURSO 001/2019 
 

  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE 

 

EDITAL Nº 19/2022 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N°. 001/2019 

 

    EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

O Senhor LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do Município de Formosa do Oeste– Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais  e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, resolve : 

 

TORNAR PÚBLICO 

 

1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovado no Concurso 

Publico Municipal, conforme Edital  nº 001/2019, e Edital nº 15/2021 de Homologação do Resultado Final 

e considerando a necessidade da Administração Municipal para atender ao serviço publico.  

 

2º - Os candidatos relacionados abaixo deverão comparecer na Prefeitura Municipal 

de Formosa do Oeste, Pr, na Divisão de R.H (recursos Humanos)no horário das 8:00  as 17:00 horas, 
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no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação , obrigatoriamente munidos de 

todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme relação de documentos abaixo: 

 

2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação 

específica; 

2.2 – Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) ou 25 (vinte e cinco) anos,no casos 

dos  cargos                  exigidos, na data da posse  

2.3 – Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação de Atestado 

Eleitoral 

2.4 – Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo 

masculino através de comprovação;  

2.5 – Possuir documento oficial de identidade e CPF; 

2.6 – Possuir CNH categoria C ou superior e Curso de Direção Defensiva  para o 

cargo de Motorista. 

2.7 – Não estar condenado por sentença criminal,atestada por certidão negativa de 

antecedentes criminais da Justiça Estadual e Federal, sem ressalvas, expedida 

pelo cartório. 

 2.8 – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por 

declaração assinada pelo candidato;  

2.9 – Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público 

de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da 

Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20;  

2.10 – Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso 

XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas 

Constitucionais nº 19 e 20; 

2.11 – Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar 

inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e 

regulador do exercício profissional, quando for o caso;  

2.12 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo 

pretendido;  

2.13- Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação para 

tomar posse do cargo, conforme abaixo. 

a) Carteira de Identidade (RG) original e fotocópia; 

b) Comprovante de vacinação  devidamente preenchido e atualizada 

c) Título Eleitoral, original e fotocópia; 

d) Comprovante de quitação das obrigações eleitorais; 

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF), original e fotocópia; 

f) Carteira de Identidade Profissional, quando couber; 

g) cópia autenticada em cartório do comprovante da escolaridade e curso 

específico exigido para o cargo público; 

h) Registro do Conselho de classe habilitando o exercício da profissão no Estado 

do Paraná, quando couber; 

i) Certidão de nascimento ou casamento, original e fotocópia; 

j) Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos, 

original e fotocópia, quando houver; 

k) Comprovante de residência atualizado; 

l) Cartão de inscrição no PIS/PASEP, original e fotocópia; 

m) 01 (uma) foto 3x4 ,atual, colorida 

n) Número da Conta Corrente do Banco do Brasil; 

o) Laudo médico que ateste que o candidato está apto física e mentalmente para o 

exercício do cargo; 

p) Declaração de bens; 

q) tipo sanguíneo e fator RH; 

r) Comprovante impresso CQC/e Social sem divergências 

2.14 – Os requisitos acima deverão ser comprovados pelos candidatos, se 

aprovado e convocado para tomar posse do cargo; 

 

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação 

da vaga, será considerado como desistência e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso 

Publico Municipal.. 

 

          

CARGO: Desenhista        

 

Classificação Nome Data de Nascimento 

Numero 

de 

Inscrição 

1º  Jessica Nogueira de Carvalho 09/11/1992 607798 

 

 

 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, em  01 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 
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EDITAL CONVOCAÇÃO PSS 001/2020 

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE 

    EDITAL PSS Nº 28/2022 

  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS  EDITAL N º 01/2020 

   

    EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

O Senhor LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do Município de Formosa do Oeste– Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais resolve: 

 

TORNAR PÚBLICO 

 

1º - A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovado no Processo 

Seletivo Simplificado - PSS conforme Edital PSS nº 001/2020, e Decreto   nº 143  /2020 de Homologação 

do Resultado Final.  

 

2º - Os candidatos deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Formosa do 

Oeste, Pr, na Divisão de R.H (recursos Humanos) no horário das 8:00  as 17:00 horas, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação , obrigatoriamente munidos de todos os 

documentos comprobatórios para o cargo, conforme relação de documentos abaixo: 

 

2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação 

específica; 

2.2 – Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) ou 25 (vinte e cinco) anos,no casos 

dos  cargos                  exigidos, na data da posse  

2.3 – Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação de Atestado 

Eleitoral 

2.4 – Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo 

masculino através de comprovação;  

2.5 – Possuir documento oficial de identidade e CPF; 

2.6 – Possuir CNH categoria C ou superior e Curso de Direção Defensiva  para o 

cargo de Motorista. 

2.7 – Não estar condenado por sentença criminal,atestada por certidão negativa de 

antecedentes criminais da Justiça Estadual e Federal, sem ressalvas, expedida 

pelo cartório. 

 2.8 – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por 

declaração assinada pelo candidato;  

2.9 – Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público 

de acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da 

Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20;  

2.10 – Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso 

XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas 

Constitucionais nº 19 e 20; 

2.11 – Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar 

inteiramente quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e 

regulador do exercício profissional, quando for o caso;  

2.12 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo 

pretendido;  

2.13- Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação para 

tomar posse do cargo, conforme abaixo. 

a) Carteira de Identidade (RG) original e fotocópia; 

b) Comprovante de vacinação  devidamente preenchido e atualizada 

c) Título Eleitoral, original e fotocópia; 

d) Comprovante de quitação das obrigações eleitorais; 

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF), original e fotocópia; 

f) Carteira de Identidade Profissional, quando couber; 

g) cópia autenticada em cartório do comprovante da escolaridade e curso 

específico exigido para o cargo público; 

h) Registro do Conselho de classe habilitando o exercício da profissão no Estado 

do Paraná, quando couber; 

i) Certidão de nascimento ou casamento, original e fotocópia; 

j) Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos, 

original e fotocópia, quando houver; 

k) Comprovante de residência atualizado; 

l) Cartão de inscrição no PIS/PASEP, original e fotocópia; 

m) 01 (uma) foto 3x4 ,atual, colorida 

n) Número da Conta Corrente do Banco do Brasil; 

o) Laudo médico que ateste que o candidato está apto física e mentalmente para o 

exercício do cargo; 

p) Declaração de bens; 

q) tipo sanguíneo e fator RH; 

r) Comprovante impresso CQC/e Social sem divergências 

2.14 – Os requisitos acima deverão ser comprovados pelos candidatos, se 

aprovado e convocado para tomar posse do cargo; 

 

3º - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação 

da vaga, será considerado como desistência e o candidato perderá o direito de aprovação do Processo 

Seletivo Simplificado. 
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Cargo:  Educador Infantil      

 

Classificação Nome Data de Nascimento 

 

CPF 

Numero 

de 

Inscrição 

11º Karla Stefany Barbosa Loth 27/09/1995 
101.338.469-

54 

105 

12º Ariane Lourenção R.de Castro 22/04/1975 
975.113.409-

97 

80 

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, em 01 de fevereiro de 2022 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIAS 

PORTARIA Nº 40/2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE,PR NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART 64 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 009/2011, ALTERADA 

PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 012/2011. 

RESOLVE:  

 Art. 1º CONCEDER à Educadora Infantil Senhora. Angeluci Vania da Silva de Almeida. a 

gratificação de 20% (vinte  por cento) calculada sobre o valor inicial da carreira do Professor,  Nível 

(NB40) Classe (01), pelo exercício da Direção do Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente, 

nos termos do art. 64,  da Lei Complementar Municipal  nº 009/2011, alterada pela  Lei Complementar n 

º 012/2011. 

 Art. 2º  A gratificação será paga à servidora em todos os meses do ano, incluindo-se o 13º 

salário, período de férias e seu respectivo abono.    

 Art. 3º  Este benefício será concedido enquanto a servidora ocupar a função de Direção do 

Estabelecimento de Ensino, sendo automaticamente cancelado ao término do exercício da função, sem 

qualquer direito à sua incorporação nos vencimentos ou proventos de aposentadoria.  

 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário em especial a Portaria 26/2019 e Portaria 265/2018, com efeitos financeiros a partir de 

01/02/2022. 

    Formosa do Oeste, Pr 01 de fevereiro de 2022 

 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 39/2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE,PR NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART 64 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 009/2011, ALTERADA 

PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 012/2011. 

RESOLVE:  

 Art. 1º CONCEDER à Educadora Infantil Senhora. Roseli Aparecida Coco. a gratificação de 

20% (vinte  por cento) calculada sobre o valor inicial da carreira do Professor,  Nível (NB40) Classe (01), 

pelo exercício da Direção do Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris, nos termos do art. 64,  da 

Lei Complementar Municipal  nº 009/2011, alterada pela  Lei Complementar n º 012/2011. 

 Art. 2º  A gratificação será paga à servidora em todos os meses do ano, incluindo-se o 13º 

salário, período de férias e seu respectivo abono.    

 Art. 3º  Este benefício será concedido enquanto a servidora ocupar a função de Direção do 

Estabelecimento de Ensino, sendo automaticamente cancelado ao término do exercício da função, sem 

qualquer direito à sua incorporação nos vencimentos ou proventos de aposentadoria.  

 Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário ,com efeitos financeiros a partir de 01/02/2022. 

 Formosa do Oeste, Pr 01 de fevereiro de 2022 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

Prefeito Municipal 

 

P O R T A R I A    Nº 38/2022 

SÚMULA: Exonera a pedido, considerando o requerimento 

protocolado sob o nº 114/2022 do Servidor Publico 

Municipal ocupante de Cargo efetivo e dá outras 

providências. 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar, Prefeito do Município 

de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais.  

  RESOLVE: 

                                   Art. 1º - Fica pela presente Portaria exonerado, a pedido a partir do 

dia 01/02/2022 do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais  a Senhora Maisa Bonito Tessaro, 

portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 10.146.162-9- SSP/PR .    

 Art. 2º  - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,  

ficando revogadas as disposições em contrário.  

     REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE. 

   Paço Municipal, aos 01 de fevereiro de 2022 

 

  LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR   

          Prefeito Municipal 
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PORTARIA   Nº 35/2022 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do 

Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais e considerando de interesse da 

Administração e requerimento do servidor protocolado sob 

o nº 022/2022. 

RESOLVE 

      

                                Art. 1º - CONCEDER ao servidor público Municipal PAULO 

ROBERTO PIMENTEL, ocupante do Cargo Efetivo de Motorista, suas férias regulamentares, referente 

ao período 20/08/2019 á 20/08/2020, a serem usufruídas a partir de 01/02/2022 á 02/03/2022. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de      sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário.  

      REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE  E AFIXE-SE. 

 

                  Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022.  

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 

PORTARIA   Nº 36/2022 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do 

Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais e considerando de interesse da 

Administração e requerimento do servidor protocolado sob 

o nº 092/2022. 

                                                 RESOLVE 

           

                                Art. 1º - CONCEDER ao servidor público Municipal ALEXANDRO 

MOURA CORDEIRO, ocupante do Cargo de Conselheiro Tutelar, suas férias regulamentares, referente 

ao período de 10/01/2021 á 10/01/2022, a serem usufruídas a partir de 01/02/2022 á 02/03/2022. 

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de      sua 

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.  

                                                                           

      REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE  E AFIXE-SE. 

 

                  Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022.  

 

 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 

  

PORTARIA Nº 37/2022  

SÚMULA: Concede Licença Especial por Assiduidade a Servidora 

ocupante de cargo efetivo  e da outras providências. 

Luiz Antonio Domingos de Aguiar, Prefeito do Município de 

Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 

e com fundamento no Art. 108 da Lei Complementar nº 13 (dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Formosa do Oeste) 

e requerimento da servidora protocolado sob o n° 082/2022. 

R E S O L V E 

 

                        Art. 1º -  Fica pela presente Portaria concedido a  MARIA SANTOS DA 

SILVA COSTA, servidora pública municipal, ocupante do Cargo efetivo de Zeladora, Licença 

Especial por assiduidade de 03 meses, referente ao período aquisitivo de 07/06/2014 á 07/06/2019, a 

serem usufruídas a partir do dia 01/02/2022 á 01/05/2022. 

 

                                   Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,  ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

                                   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E AFIXE-SE. 

                                  Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022. 

                                    Luiz Antonio Domingos de Aguiar 

Prefeito Municipal 

 

      PORTARIA Nº. 41/2022 

LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito 

do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e com base na Lei Ordinária 

Municipal nº. 928 de 11 de dezembro de 2019, e suas 

alterações. 

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento por 

parte do Servidor Edinaldo de Jesus Sobral até a cidade de 

União da Vitória/PR, para buscar paciente de alta em União 

da Vitória/PR. 

RESOLVE: 

I – Com base no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei Ordinária 

Municipal nº. 928/2019, e suas alterações fica concedido ao servidor Edinaldo de Jesus Sobral, ocupante do cargo 

efetivo de Motorista, 01 (uma diária) referente o deslocamento para a cidade de União da Vitória – PR, para buscar 

paciente de alta em União da Vitória/PR, no período de 01/02/2022 á 01/02/2022. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE   

Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022. 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal    
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     PORTARIA Nº. 42/2022 

LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito 

do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e com base na Lei Ordinária 

Municipal nº. 928 de 11 de dezembro de 2019, e suas 

alterações. 

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento por 

parte do Servidor Adão Góis até a cidade de Cascavel/PR, 

com o objetivo de levar pacientes em consultas e exames de 

especialidades naquela localidade. 

RESOLVE: 

I – Com base no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Ordinária 

Municipal nº. 928/2019, e suas alterações fica concedido ao servidor Adão Góis, ocupante do cargo efetivo de 

Motorista, 21 (vinte e uma) diárias referente o deslocamento para a cidade de Cascavel – PR, com o objetivo de 

levar pacientes em consultas e exames  de especialidades, no período de 01/02/2022 á 28/02/2022.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE   

Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022. 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal    

  

PORTARIA   Nº 43/2022 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito do 

Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais e com base na Lei Ordinária 

Municipal nº. 928 de 11 de dezembro de 2019.  

 

CONSIDERANDO a necessidade o deslocamento por parte 

do Motorista LUCIO APARECIDO FERREIRA até a 

cidade de Cascavel/PR, para levar pacientes em consultas e 

exames de especialidades. 

RESOLVE: 

                                                 

                                I – Com base no artigo 7º, Parágrafo 2° da Lei Ordinária Municipal nº 

928 de 11 de dezembro de 2019 fica concedido ao servidor LUCIO APARECIDO FERREIRA 

ocupante de cargo Efetivo de Motorista 25 (vinte e cinco) diárias referente o deslocamento para a cidade 

de Cascavel – PR, para levar pacientes em consultas e exames de especialidades, no período de 

01/02/2022 a 28/02/2022.  

      REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE  E AFIXE-SE. 

                  Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022.  

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal 

 

 

    

     PORTARIA Nº. 44/2022 

LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito 

do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e com base na Lei Ordinária 

Municipal nº. 928 de 11 de dezembro de 2019, e suas 

alterações. 

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento por 

parte do Servidor Rogério Ferrari Pimenta até a cidade de 

Cascavel/PR, com o objetivo de levar pacientes em 

consultas e exames de especialidades naquela localidade.  

RESOLVE: 

I – Com base no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Ordinária 

Municipal nº. 928/2019, e suas alterações fica concedido ao servidor Rogério Ferrari Pimenta, ocupante do cargo 

efetivo de Motorista, 23 (vinte e três) diárias referente o deslocamento para a cidade de Cascavel – PR, com o 

objetivo de levar pacientes em consultas e exames de especialidades no período de 01/02/2022 á 28/02/2022.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE   

Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022. 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal    

  

     PORTARIA Nº. 45/2022 

LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito 

do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e com base na Lei Ordinária 

Municipal nº. 928 de 11 de dezembro de 2019, e suas 

alterações. 

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento por 

parte do Servidor Edinaldo de Jesus Sobral até a cidade de 

Cascavel/PR, para levar pacientes em consultas e exames de 

especialidades naquela localidade. 

RESOLVE: 

I – Com base no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Ordinária 

Municipal nº. 928/2019, e suas alterações fica concedido ao servidor Edinaldo de Jesus Sobral, ocupante do cargo 

efetivo de Motorista, 20 (vinte) diárias referente o deslocamento para a cidade de Cascavel – PR, com o objetivo de 

levar pacientes em consultas e exames de especialidades no período de 01/02/2022 á 28/02/2022. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE   

Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022. 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal    
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     PORTARIA Nº. 46/2022 

 

LUIZ ANTÔNIO DOMINGOS DE AGUIAR, Prefeito 

do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e com base na Lei Ordinária 

Municipal nº. 928 de 11 de dezembro de 2019, e suas 

alterações. 

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento por 

parte do Motorista Valdecir Basilio Siqueira até a cidade 

de Cascavel/PR, com o objetivo de levar pacientes em 

consultas e exames de especialidades naquela localidade.  

RESOLVE: 

I – Com base no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Ordinária 

Municipal nº. 928/2019, e suas alterações fica concedido ao servidor Valdecir Basilio Siqueira, ocupante do cargo 

efetivo de Motorista, 20 (vinte) diárias referente o deslocamento para a cidade de Cascavel – PR, com o objetivo de 

levar pacientes em consultas e exames de especialidades, no período de 01/02/2022 á 28/02/2022.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE   

Paço Municipal, 01 de Fevereiro de 2022. 

 

LUIZ ANTONIO DOMINGOS DE AGUIAR 

Prefeito Municipal    
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