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PORTARIA Nº 24/2018 
 

Revoga Portaria nº 23/2018, que dispõe sobre o 
funcionamento do CISCOPAR – Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná 
em dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol 
na Copa do Mundo FIFA 2018, exclusivamente no 
que tange às disposições referentes às partidas 
subsequentes da Primeira Fase, e dá outras 
providências. 

  
O Presidente do CISCOPAR – Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do 
Paraná, Sr. Gilberto Fernandes Salvador, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
 
CONSIDERANDO que, a Seleção Brasileira de Futebol encontra-se classificada para as 
oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2018; 
CONSIDERANDO que, de acordo com a Tabela da FIFA para a Copa do Mundo de 2018, a 
Seleção Brasileira de Futebol jogará, nas oitavas de final, no dia 02 de julho de 2018, às 
11h00min; 
CONSIDERANDO que os municípios consorciados trabalharão normalmente nesse dia, 
procedendo ao encaminhamento de pacientes para atendimento no CISCOPAR no horário do 
jogo; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Revogar a Portaria nº 23/2018, exclusivamente no que tange às disposições referentes 
às partidas subsequentes à Primeira Fase, pela Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo FIFA 2018, bem como estabelecer o expediente normal dos servidores do CISCOPAR, 
em todos os seus setores, no horário de realização do próximo jogo da Seleção Brasileira de 
Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, no dia 02 de julho de 2018. 
Art. 2º. Os departamentos do CISCOPAR poderão se organizar para assistir ao jogo a que se 
refere o artigo anterior em seus setores, por meio do uso de televisão, caso haja, ou internet, 
desde que não ocorra a interrupção do atendimento ao público ou dos serviços considerados 
essenciais. 
Art. 3º. Em relação ao CEP – Centro de Especialidades do Paraná poderá ser instalado o 
retroprojetor no local em que há o funcionamento da recepção, a fim de transmitir, via 
internet, o jogo a que se refere o art. 1º, desta Portaria, para os servidores e pacientes do setor. 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Toledo, 29 de junho de 2018.  
  

GILBERTO FERNANDES SALVADOR 
Presidente do CISCOPAR   


