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RIQUE DIAS, RG nº 7.989.785-0, do cargo, em comissão, de Assessor – Símbolo 
DAS-4, da Secretaria de Estado da Saúde. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em  07 de julho  de 2020, 199° da Independência e 132° da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                               GUTO SILVA
                      Governador do Estado                                      Chefe da Casa Civil

CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
Secretário de Estado da Saúde

58781/2020

DECRETO Nº 5.068

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, bem 
como o contido no protocolado nº 16.680.595-3,

DECRETA: 
Art. 1º Torna sem efeito o Decreto n° 4906, de 22 de junho de 2020, do Departa-
mento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Curitiba, em  07 de julho  de 2020, 199° da Independência e 132° da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                               GUTO SILVA
                      Governador do Estado                                      Chefe da Casa Civil

58867/2020

DECRETO Nº 5.069

Prorrogação do prazo de que trata o art. 1º, da 
Lei nº 20.172,  de 7  de abril de 2020. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, inciso V, da Constituição Estadual, e considerando o disposto no 
art. 4º, da Lei nº 20.172, de 7 de abril de 2020, que possibilita ao Poder Executivo 
a prorrogação do prazo referente à concessão de auxílio emergencial com recursos 
do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná à pessoa economicamente 
vulnerabilizada em decorrência da emergência de saúde pública de importância 
internacional causada pela infecção humana pelo Coronavírus (Covid-19), bem 
como o contido no protocolado sob nº 16.688.433-0;

DECRETA: 
Art. 1º Prorroga, por um mês, o pagamento do auxílio-emergencial a que se refere 
a Lei 20.172, de 07 de abril de 2020, condicionada a prorrogação à verificação da 
manutenção da disponibilidade orçamentária e financeira para o pagamento da 
terceira parcela do auxílio.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em   07 de julho de 2020, 199° da Independência e 132° da República. 

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                               GUTO SILVA
                      Governador do Estado                                      Chefe da Casa Civil

59348/2020 

DECRETO Nº 5.070

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição do Estado do Paraná, ten-
do em vista o que dispõe o contido no parágrafo único, do art. 15 do Regula-
mento do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 9.557, de 06 de dezembro de 2013 e, considerando a Instrução 
Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 002, de 20 de dezembro 
de 2016, bem como, os efeitos do vendaval caracterizando o desastre, ocorri-
do no município de Ubiratã, culminando em danos e prejuízos, devidamente 
documentados em formulário de informação de desastres – FIDE, bem como o 
contido no protocolado sob nº 16.712.612-0,

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Decreto Municipal nº 74, de 6 de julho de 2020, exa-
rado pelo Prefeito do município de Ubiratã, o qual declara situação de emergência 
nas áreas do município em face da ocorrência de Tempestade Local/Convectiva 
-Vendaval –COBRADE 1.3.2.1.5.
Art. 2º Confirma-se, por intermédio deste Decreto de homologação, que os atos 
oficiais de declaração de situação anormal estão de acordo com os critérios estabe-
lecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Art. 3º Os órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil ficam autoriza-
dos a prestar o apoio suplementar aos municípios afetados pelo desastre, mediante 
prévia articulação com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
Art. 4º Este Decreto de homologação entrará em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos à data do decreto municipal anteriormente citado, 
devendo vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 
ocorrência do evento.
Curitiba, em  07 de julho de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                               GUTO SILVA
                      Governador do Estado                                      Chefe da Casa Civil

FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG 
Coordenador Estadual de Defesa Civil

59349/2020

DECRETO Nº 5.071

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição do Estado do Paraná, tendo 
em vista o que dispõe o contido no parágrafo único, do art. 15 do Regulamento 
do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 9.557, de 06 de dezembro de 2013 e, considerando a Instrução Normativa do 
Ministério da Integração Nacional nº 002, de 20 de dezembro de 2016, bem como, 
os efeitos do vendaval caracterizando o desastre, ocorrido no município de Santa 
Lúcia, culminando em danos e prejuízos, devidamente documentados em formu-
lário de informação de desastres – FIDE, bem como o contido no protocolado sob 
nº 16.712.606-5,

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Decreto Municipal nº 151, de 6 de julho de 2020, 
exarado pelo Prefeito do município de Santa Lúcia, o qual declara situação de 
emergência nas áreas do município em face da ocorrência de Tempestade Local/
Convectiva - Vendaval –COBRADE 1.3.2.1.5.
Art. 2º Confirma-se, por intermédio deste Decreto de homologação, que os atos 
oficiais de declaração de situação anormal estão de acordo com os critérios estabe-
lecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Art. 3º Os órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil ficam autoriza-
dos a prestar o apoio suplementar aos municípios afetados pelo desastre, mediante 
prévia articulação com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
Art. 4º Este Decreto de homologação entrará em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos à data do decreto municipal anteriormente citado, devendo vigorar 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de ocorrência do evento.
Curitiba, em  07 de julho de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                               GUTO SILVA
                      Governador do Estado                                      Chefe da Casa Civil

FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG 
Coordenador Estadual de Defesa Civil

59350/2020

DECRETO Nº 5.072

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição do Estado do Paraná, tendo 
em vista o que dispõe o contido no parágrafo único, do Art. 15 do Regulamento 
do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 9.557, de 06 de dezembro de 2013 e, considerando a Instrução Normativa do 
Ministério da Integração Nacional nº 002, de 20 de dezembro de 2016, bem como, 
os efeitos do vendaval caracterizando o desastre, ocorrido no município de Nova 
Prata do Iguaçu, culminando em danos e prejuízos, devidamente documentados 
em formulário de informação de desastres – FIDE, consubstanciado no protoco-
lado sob nº 16.710.815-6,

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Decreto Municipal nº 3365, de 6 de julho de 2020, 
exarado pelo Prefeito do município de Nova Prata do Iguaçu, o qual declara situ-
ação de emergência nas áreas do município em face da ocorrência de Tempestade 
Local/Convectiva -Vendaval –COBRADE 1.3.2.1.5.
Art. 2º Confirma-se, por intermédio deste Decreto de homologação, que os atos 
oficiais de declaração de situação anormal estão de acordo com os critérios estabe-
lecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Art. 3º Os órgãos do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil ficam autoriza-
dos a prestar o apoio suplementar aos municípios afetados pelo desastre, mediante 
prévia articulação com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
Art. 4º Este Decreto de homologação entrará em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos à data do decreto municipal anteriormente citado, devendo vigorar 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de ocorrência do evento.
Curitiba, em   07 de julho de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR                               GUTO SILVA
                      Governador do Estado                                      Chefe da Casa Civil

FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG 
Coordenador Estadual de Defesa Civil

59351/2020

DECRETO Nº 5.073

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição do Estado do Paraná, tendo 
em vista o que dispõe o contido no parágrafo único, do Art. 15 do Regulamento 
do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, aprovado pelo Decreto Estadu-
al nº 9.557, de 06 de dezembro de 2013 e, considerando a Instrução Normativa 
do Ministério da Integração Nacional nº 002, de 20 de dezembro de 2016, bem 
como, os efeitos do vendaval caracterizando o desastre, ocorrido no município 
de Antonina, culminando em danos e prejuízos, devidamente documentados em 
formulário de informação de desastres – FIDE, bem como o contido no protocolo 
sob nº 16.714.113-7,

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o Decreto Municipal nº 168, de 07de julho de 2020, 
exarado pelo Prefeito do município de Antonina, o qual declara situação de emer-
gência nas áreas do município em face da ocorrência de Tempestade Local/Con-
vectiva -Vendaval –COBRADE 1.3.2.1.5.
Art. 2º Confirma-se, por intermédio deste Decreto de homologação, que os atos 
oficiais de declaração de situação anormal estão de acordo com os critérios estabe-
lecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil.


