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Dispõe sobre a nonteação cle poder cle polícia
Adm irr istrativa a servidor públ ico rl un icipa L

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de par-rla Freitas, Estado do paraná, no
tuso de suas atribuições legais,

CoNSIDERANDo os avanços da pandemia do Coronavírus SARS-Cov-2, causador da inÍêcção
do CoVID-19 e os recentes protocolos ernitidos pelo Ministério da Saúrde e pela organização
Mundial da Saúdel

CONSIDERANDO o Decreto n.'2.33812020, que declara sitLração cle calarnidade púrblica no
Município de Paula Freitas, reconheciclo pela Assernbleia Legislativa clo Estado clo paraná:

CONSIDERANDO o Decreto n!2.48612021, que institLri o Toque de Recolher.e estabelece
tlovas medidas de colnbate ao Coronavírus - COVID-19, no âmbito do Município cle paula
Freitas. e dá outras pr.ovidências,

RESOLVE:

Art' l" NOMEAR o Servidor Municipal MÁRCIO JosE BERNARDINI - cpF: 5g2.t7t.o39t
34' investido no cargo eÍ-etivo cle Agente de Combate às E,ndemias, para atllarcopro ALrtoricJade
Sanitária. cott't Poder de Polícia Administrativa. para atuação a Íl.ente dos avanços da pandenria
do Coronavírus SARS-Cov-2, nos terrlros do Decreto n32.48612021 -de05 de ianeiro de 2021.

Art' 2" Esta Portaria entra eln vigor na data cle sua publicação, Ílcando revogada a portaria n.o
29112020 - de 26 de Novenrbro de 2020.

Paço Municipal, 06 de.faneiro de 202l.
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SEBASTIAO ALGACIR DALPRA

Pref'eito Municipal
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HEMERSON JOSE KMITA

Secretário de Adrn inistraçào

PORTARIA N.' 04/2021 - de 06 tle Janeiro de 2021.



lar'

MUNICíPIO DE PAUTA FREITAS
AV. Agosiinho de Souzo. ó4ó ; Fole: (42) 3562-1212 - tox. (42| 35ó2- t t88

cNpJ 75.ó87.954/OOO1_13 _ CEp 84.ó30-000
PAULA FREITAS - Esiodo do poronó

E_moil: odminiskocoo@poulofreiios.pr.gov.br
www.poulofreitos. pr. gov. br

Dispõe sobre a norneação de poder de porícia
Administrativa a servidor público municipal.

SEBASTIÃO ALGACIR DALPRA, Prefeito Municipal de paula Freitas, Estado do para.á, nouso de suas atribuições legais,

coNSIDERANDo os avarlços da pande,ia do coro,avírus sARS-cov-2, causaclor da inÍ-ecçãodo coVID-19 e os recerltes protocolos enritidos pelo Ministério da saúde e pela orgarizaçãoMundial da Saúde;

CONSIDERANDO o Decreto n.'2.33812020, que declara situação de calarnidade pública .oMunicípio de Patlla Freitas, reconhecido pela Assernbleia Legislativa do Estado do paraná:

coNSIDERANDO o Decreto n.'2.48612021, que institui o Toque de Recolher"e estabelecetrovas nledidas de combate ao coronavírus - covlD-19, no âmbito do Município cle paulaFreitas, e dá oLrtras providências,

RESOLVE:

Art' l" NoMEAR o Se.vidor MLrnicipal MÁRCIO JosE BERNARDINI - cpF: 592.17r.03gr34' illvestido llo cal'go eÍ'etivo de Agente cle cornbate às Endemias, para atuar conro Autoridadesarritária' com Poderde Polícia AdÀinistrativa, para atuaçào a fi-erte dos avanços cla panclemiadocoronavírLrssARS-cov-2,nostennosdoDecreto 
t'r."2.4g612021 -de05dejaneirode202l.

Art'2o Esta PoÍaria elltra eln vigor na data cle sra pLrblicação, Ílcanclo revogada a portaria n.o29412020 - de 26 de Novern bro de 2020.

Paço Mrrrricipal, 06 de.ianeiro de 2021 .
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HEMERSON JOSE KMITA

Secretário de Adrninistração

PORTARIA It.'0412021- de 06 de Janeiro tte202t.
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