
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – COVID  

GUIA DE ACESSO 

 

ITEM CRITÉRIO LINK DE ACESSO NOTAS EXPLICATIVAS 

1. Informações Gerais   

1.1 Guia de Acesso ao Portal da 

Transparência COVID-19  

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/informacoes-gerais/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Informações Gerais” e após 

baixar/visualizar o arquivo 

1.2 O portal da transparência possui aba 

específica com as informações 

relacionadas à pandemia do coronavírus 

– COVID-19? 

https://www.jaguariaiva.pr.gov.br/ Site oficial da prefeitura  

1.3 Pedido de Acesso a Informação – 

COVID-19 

https://e-

gov.betha.com.br/transparencia/01

037-

106/con_registropedidoinformacao.

faces?mun=jPGC5F2wjaKa-

qzoDv62Hcqzzl6a2bg- 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Informações Gerais”  

 

1.4 Decreto de Calamidade Pública https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/informacoes-gerais/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Informações Gerais” e após 

baixar/visualizar o arquivo 

1.5 Boletim Diário 

 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/ 

Os Boletins epidemiológicos 

diários podem ser localizados 
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Boletins epidemiológicos diários (casos 

confirmados, em investigação, 

descartados, recuperados e óbitos) 

 

ou 

 

http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/p

ainelcovid/painel/controle/painelb

oletim.php 

ao clicar no link, ou acessar 

página principal na aba 

“Boletins epidemiológicos 

diários” ou pela no segundo 

link, através da aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Informações Gerais” “Boletim 

Diário” 

1.6 Perguntas Frequentes http://www.coronavirus.pr.gov.br/C

ampanha/Pagina/Tire-suas-duvidas 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19”  “Transparência” 

“Informações Gerais” 

“Perguntas Frequentes” 

1.7 Informativos COVID-19 http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/p

ainelcovid/painel/controle/painelc

ovid.php 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Informações Gerais” 

“Informativos COVID-19”  

1.8 Vídeos COVID-19 https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/informacoes-gerais/ 

 

1.9 Informações (contatos e endereços) 

para o atendimento médico de casos 

suspeitos/confirmados de COVID-19 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/ 

O Endereço podem ser 

localizadas ao clicar no link, ou 

acessar  localizado no lado 

esquerdo da página inicial do 

portal. 

1.10 Informações sobre ISOLAMENTO SOCIAL 

e MEDIDAS RESTRITIVAS às atividades e 

serviços essenciais e não essenciais 

(suspensão e horário de funcionamento 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/atos-e-decretos/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 
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das atividades do comércio, serviços e 

repartições públicas) 

“Atos e Decretos”  

 

2 Atos e Decretos   

2.1 Atos e Decretos https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/atos-e-decretos/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Atos e Decretos” 

3 Execução orçamentária específica do 

COVID-19. 

  

3.1 Detalhamento das despesas específicas 

do COVID-19 

https://e-

gov.betha.com.br/transparencia/01

037-

106/con_despesasempenhadascovi

d.faces?mun=jPGC5F2wjaKa-

qzoDv62Hcqzzl6a2bg- 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Execução Orçamentária 

COVID-19” e  

após clicar “Empenhos 

referentes a COVID-19” 

3.2 Detalhamento da receita arrecadada 

especificamente para demandas da 

COVID-19 

https://e-

gov.betha.com.br/transparencia/01

037-

106/con_receitascovid.faces?mun=j

PGC5F2wjaKa-

qzoDv62Hcqzzl6a2bg- 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Execução Orçamentária 

COVID-19” e  

após clicar “Receitas referentes 

a COVID-19” 

3.3 Relatório específico COVID-19: Receita X 

Despesa 

https://e-

gov.betha.com.br/transparencia/01

037-

106/con_receitaversusdespesacovi

d.faces?mun=jPGC5F2wjaKa-

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Execução Orçamentária 
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qzoDv62Hcqzzl6a2bg- COVID-19” e  

após clicar “Comparativo da 

Receita versus Despesa 

Empenhada referente a COVID-

19” 

3.4 Ações de 

contingenciamento/replanejamento 

orçamentário em razão da queda na 

arrecadação decorrente da pandemia 

do COVID-19 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/execucao-orcamentaria/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Execução Orçamentária 

COVID-19” e após clicar no 

arquivo “Replanejamento 

Orçamentário” para visualizar 

3.5 Inserção da gravação audiovisual das 

sessões de licitação 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/execucao-orcamentaria/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19”  “Transparência” 

“Execução Orçamentária 

Específica COVID-19” e após 

baixar/visualizar o arquivo 

“Justificativa Gravação 

audiovisual das sessões de 

Licitação” 

4 Licitações   

4.1 Íntegra dos processos de licitação http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/tr

ansparencia/licitacoes_covid19/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Licitações” 

4.2 Íntegra das dispensas http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/tr

ansparencia/licitacoes_covid19/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/coronavirus/execucao-orcamentaria/
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principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Licitações” 

4.3 Íntegra das inexigibilidades http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/tr

ansparencia/licitacoes_covid19/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Licitações” 

4.4 Ferramenta de pesquisa específica (que 

permita pesquisar dentro deste conjunto 

de informações, possibilitando filtros 

específicos) 

http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/tr

ansparencia/licitacoes_covid19/ 

 

4.5 Gravação de relatórios em diversos 

formatos 

http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/tr

ansparencia/licitacoes_covid19/ 

 

4.6 As informações são atualizadas 

diariamente? 

http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/tr

ansparencia/licitacoes_covid19/ 

 

4.7 O texto no interior do arquivo é 

pesquisável? 

http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/tr

ansparencia/licitacoes_covid19/ 

 

4.8 Divulgação das propostas e dos lances 

de todos licitantes na íntegra, inclusive 

anexos 

http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/tr

ansparencia/licitacoes_covid19/ 

 

5 Contratos e Aditivos   

5.1 Íntegra dos contratos e dos termos 

aditivos 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/contratos-e-termos-aditivos/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Contratos e Termos Aditivos” 

6 Admissões de pessoal relacionadas ao 

enfrentamento do coronavírus – COVID-

19. 

  

6.1 Relação dos servidores nomeados https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona Podem ser localizadas ao clicar 
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(efetivos, temporários e comissionados) 

em razão da pandemia do coronavírus 

virus/atos-de-pessoal/ no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Atos de Pessoal” e após clicar 

no arquivo para visualizar  

6.2 Indicação da lotação, cargo e função 

desempenhada por cada servidor 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/atos-de-pessoal/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Atos de Pessoal” e após clicar 

no arquivo para visualizar 

6.3 Remuneração de cada servidor https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/atos-de-pessoal/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Atos de Pessoal” e após clicar 

no arquivo para visualizar 

7 Convênios, Doações de Bens e Serviços   

7.1 Convênios, Doações de Bens e Serviços https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/doacoes-de-bens-e-servicos/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” “ 

Convênios, Doações de Bens e 

Serviços” e após clicar no 

arquivo para visualizar 

8 Educação COVID-19   

8.1 Informações sobre as ações de apoio à 

saúde física e mental dos profissionais da 

educação 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  e após 
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ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

clicar no arquivo “Ações para 

Retorno das aulas presenciais” 

para visualizar – página 31 

8.2 Informações sobre concursos novos e em 

andamento, contratações temporárias, 

regimes suplementares, convocações 

extraordinárias, alterações nas jornadas 

de trabalho e afastamentos dos 

profissionais de educação realizados em 

decorrência da Covid-19 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  e após 

clicar no arquivo “Ações para 

Retorno das aulas presenciais” 

para visualizar 

 

8.3 Informações sobre convênios, parcerias, 

acordos de cooperação, contratações, 

aditamentos e alterações contratuais, 

inclusive as ligadas de forma indireta às 

atividades 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19” 

8.4 Informações sobre mudanças na forma 

de contratação ou na gestão de 

contratos e compras na área da 

educação 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Declarac

ao-Contratacoes-area-da-

Educacao.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19” e após 

clicar no arquivo “Declaração 

de Contratações na 

Educação” para visualizar 

8.5 Informações sobre a articulação entre as 

Secretarias da Educação e as unidades 

de planejamento, fazenda e controle 

interno, considerando, sobretudo, os 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Declarac

ao.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 
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impactos na arrecadação trazidos pela 

queda da atividade econômica 

“Execução Orçamentária 

específica Covid-19” 

“Replanejamento 

Orçamentário” “e após clicar 

no arquivo para visualizar 

8.6 Informações sobre medidas adotadas 

em relação à alimentação escolar, tais 

como distribuição de alimentos aos pais 

ou responsáveis dos estudantes, uso de 

vouchers ou outras; critérios para essa 

entrega, no caso de a mesma não ser 

universal; formas de realização dos 

cadastros dos estudantes beneficiados; e 

monitoramento de tais medidas 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

E 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/decreto-

n-117-regulamentacao-comercio-

coronavirus_2603211616778574.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  e após 

clicar no arquivo “Ações para 

Retorno das aulas presenciais” 

para visualizar OU pela aba 

“Atos e Decretos”  “Decreto 

nº117/2020“e após clicar no 

arquivo para visualizar. 

 

  

8.7 Informações sobre estratégias para 

entrega dos conteúdos aos alunos; 

ferramentas utilizadas para que possam 

acessá-los (rádio, TV, aplicativos de 

celular, plataformas de vídeo na web, 

podcasts, impressos e outros); 

periodicidade com que as atividades 

são transmitidas; ações adotadas para 

garantir acesso, sobretudo dos alunos 

mais socialmente vulneráveis, distantes 

das áreas urbanas ou com deficiência, 

aos respectivos materiais pedagógicos 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

E  

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/decreto-

n-139-programa-de-ensino-covid-

19-alterado-tania-republicado-07-

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  e após 

clicar no arquivo “Ações para 

Retorno das aulas presenciais” 

para visualizar OU pela aba 

“Atos e Decretos”  “Decreto 

nº139/2020 e nº.181/2021“e 

após clicar no arquivo para 

visualizar. 
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05-2020_2603211616778881.pdf 

 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/decreto-

n-181-2021-programa-de-ensino-

covid-19_2603211616780114.pdf 

 

8.8 Informações sobre a adoção de 

atividades não presenciais nas redes de 

ensino; medidas de acompanhamento e 

manutenção do vínculo aluno-escola, 

visando à aprendizagem durante esse 

período, mesmo que proporcionalmente 

inferior à esperada em condições 

normais de aulas presenciais e, também, 

para evitar o aumento do abandono e 

da evasão escolar 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/decreto-

n-139-programa-de-ensino-covid-

19-alterado-tania-republicado-07-

05-2020_2603211616778881.pdf 

 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/decreto-

n-181-2021-programa-de-ensino-

covid-19_2603211616780114.pdf 

 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  e após 

clicar no arquivo “Ações para 

Retorno das aulas presenciais” 

para visualizar OU pela aba 

“Atos e Decretos”  “Decreto 

nº139/2020 e nº.181/2021“e 

após clicar no arquivo para 

visualizar. 

8.9 Informações sobre a criação de meios 

específicos para interação entre 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 
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profissionais das redes de ensino, além 

daqueles entre gestores educacionais e 

pais ou responsáveis pelos alunos 

content/uploads/2021/04/ATAS-DE-

REUNIOES-COM-COMITE-DE-

RETORNO-2020-E-2021.pdf 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19” “Atas de 

Reuniões com Comitê de 

retorno 2020-2021” 

8.10 Informações sobre as ações de 

orientação e capacitação oferecidas ao 

corpo docente e a todos os profissionais 

ligados à gestão da educação, incluindo 

diretores de escola, coordenadores 

pedagógicos, orientadores, supervisores 

e demais servidores de áreas afins e 

voltadas à realização das atividades 

educacionais durante o período de 

fechamento das escolas 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  e após 

clicar no arquivo “Ações para 

Retorno das aulas presenciais” 

para visualizar 

8.11 Informações sobre as ações intersetoriais 

de atendimento aos alunos e a suas 

famílias, envolvendo, sobretudo, as áreas 

da saúde e da assistência social e 

incluindo as estratégias de articulação e 

cooperação entre os diversos Poderes e 

órgãos, além de outras instâncias, como 

os conselhos escolares e organizações 

da sociedade civil 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  arquivo 

“Ações para Retorno das aulas 

presenciais” para visualizar 

8.12 Informações sobre o processo 

participativo da comunidade escolar e 

de conselhos na tomada de decisões 

quanto às ações empreendidas no 

período de isolamento 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  arquivo 

“Ações para Retorno das aulas 

presenciais” para visualizar OU 
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https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/ATAS-DE-

REUNIOES-COM-COMITE-DE-

RETORNO-2020-E-2021.pdf 

 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/ATAS-DE-

REUNIOES-COM-O-CME-2020.pdf 

pela aba “Atas Reuniões 

Comitê de Retorno as aulas 

2020-2021”  OU “Atas e 

Reuniões com o CME 2020” e 

após clicar no arquivo para 

visualizar. 

 

 

 

 

8.13 Informações sobre os planos de ação e 

as estratégias de governo para o retorno 

gradual dos estudantes às salas de aula, 

incluindo mecanismos de busca ativa, 

protocolos e recomendações relativos 

aos cuidados sanitários e de higiene 

exigidos pelos órgãos de saúde, bem 

como das orientações emitidas por 

conselhos ou comitês especializados 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/PROTOC

OLO-DE-BIOSSEGURANCA-DA-REDE-

MUNICIPAL-DE-JAGUARIAIVA-2.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19” e após 

clicar no arquivo “Protocolo de 

Biosegurança da Rede 

Municipal de Jaguariaíva” e 

visualizar 

8.14 Informações sobre as ações a serem 

implementadas para avaliação 

diagnóstica, nivelamento das turmas de 

alunos e recuperação da aprendizagem, 

incluindo as iniciativas 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19”  e após 

clicar no arquivo “Ações para 

Retorno das aulas presenciais” 

para visualizar 

8.15 Informações sobre as ações de 

acolhimento dos alunos a fim de 

minimizar os efeitos psicológicos 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/wp-

content/uploads/2021/04/Acoes-

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 
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decorrentes do isolamento para-o-retorno-das-aulas-

presenciais-na-rede-municipal-de-

ensino-de-Jaguariaiva-

retificado.pdf 

COVID-19” “Transparência” 

“Educação COVID-19” 

e após clicar no arquivo “Ações 

para Retorno das aulas 

presenciais” para visualizar – 

página 31. 

9 Programas Sociais   

9.1 Programas Sociais https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/programas-sociais/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Programas Sociais” 

10 Transparência na Vacinação COVID-19   

10. Transparência na Vacinação COVID-19 https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/vacinacao/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19”  “Transparência” 

“Transparência na Vacinação 

COVID-19” 

10.1 Plano Estadual de Vacinação contra a 

COVID-19 

https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/vacinacao/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Transparência na Vacinação 

COVID-19” 

10.2 Plano Municipal de Vacinação https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/vacinacao/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Transparência na Vacinação 

COVID-19” 
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https://jaguariaiva.pr.gov.br/coronavirus/vacinacao/


 

 

10.3 Lista de Vacinados https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/vacinacao/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Transparência na Vacinação 

COVID-19” 

10.4 Ficha de Atualização CNES https://jaguariaiva.pr.gov.br/corona

virus/vacinacao/ 

Podem ser localizadas ao clicar 

no link, ou acessar página 

principal na aba “Portal do 

COVID-19” “Transparência” 

“Transparência na Vacinação 

COVID-19” 
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