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LEI Nº 2075/2012

 SÚMULA: Institui o Comitê de 
Aleitamento Materno e dá outras 
providências.

 AUTORIA: Vereadora Maria José 
Mandu Ribeiro Ribas.

 A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

 Art. 1º - Instituir o Comitê de 
Aleitamento Materno, vinculado a 
Secretaria de Saúde do município de 
Guarapuava, objet ivando a cr iar 
estratégias de promoção, proteção e 
incentivo ao aleitamento materno.

 § 1º – O objetivo da criação desse 
Comitê é único e exclusivamente com o 
intuito de aumentar a taxa de aleitamento 
materno e consequentemente diminuir o 
índice de mortalidade e morbidade 
materno infantil e a ampliação da captação 
de leite materno para o Banco de Leite na 
cidade de Guarapuava.

 § 2º -  O Comitê poderá 
desenvolver trabalho em rede com 
instituições públicas, privadas, poderes 
c o n s t i t u í d o s  e  e n t i d a d e s  n ã o  
governamentais.

 § 3º - Caberá a Secretaria 
Municipal de Saúde estabelecer o local 
adequado de funcionamento, e recursos 
humanos necessários ao desempenho 
das funções do Comitê. 

 Art. 2° - O referido Comitê reger-
se-á por regulamento interno a ser 
elaborado por seus primeiros integrantes, 
com mandato de 02 anos.

 § 1º - O Comitê de Aleitamento 
Materno, vinculado a Secretaria Municipal 
de Saúde deve conter, obrigatoriamente:

 I – 01 (um) representante do 
Poder Executivo Municipal;

 II – 01 (um) representante do 
Legislativo Municipal;

 III – 01 (um) representante da 5ª. 
Regional de Saúde;

 IV – 01 (um) representantes do 
Banco de Leite ou do Hospital onde este 
estiver instalado;

 V – 01 (um) representante da 
Pastoral da Criança;

 VI – 01 (um) representante do 
Conselho Municipal de Saúde;

 VII – 01 (um) representante do 
Conselho Municipal do Direitos da Mulher;

 VIII – 01 (um) representante do 
Clube Soroptimista de Guarapuava;

 IX - 02 (dois) especialistas e/ou 
pessoas de notório saber da área de 
aleitamento materno, saúde da gestante e 
do recém nascido, indicadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

 Art. 3° - São Objetivos do Comitê 
de Aleitamento Materno do Município de 
Guarapuava:

 I – Desenvolver planejamento das 
ações para a “Semana Mundial de 
Amamentação”;

 II – Promover o aleitamento 
materno conforme preconiza as normas 
da Sociedade Brasileira de Pediatria e 
sociedades a fins. 

 I I I  –  Moni torar  as ações 
realizadas para promoção ao aleitamento 
materno;

 IV – Desenvolver e planejar ações 
que possam auxiliar as Entidades, 
Maternidades e Unidades Básicas de 
Saúde, em todos os aspectos referentes 
ao aleitamento materno durante os 
períodos de gestação, parto e puerpério;

 V – Desenvolver e planejar ações 
periódicas que possam sensibilizar e 
capacitar pessoas envolvidas acerca do 
aleitamento materno (benefícios, pega, 
ordenha, intercorrências etc);

 VI – Sensibilizar a população 
sobre todas as questões inerentes ao 
aleitamento materno, incluindo  neste 
processo de forma que possam contribuir 
apoiando, incentivando e desmistificando 
o aleitamento;

 VII – Promover ações de 

divulgação, conscientização e captação 
de leite humano;

 VIII  – Real izar pesquisas 
periódicas com objetivo de medir e 
monitorar indicadores estatísticos e 
qualitativos acerca do aleitamento 
materno, conferindo credibilidade e 
assertividade para o planejamento de 
ações do Comitê;

 IX – Tornar público os dados 
estatísticos de aleitamento materno com o 
objetivo de informar a comunidade e 
instituições engajadas para melhoria de 
propostas e ações conjuntas;

 X – Discutir e reavaliar protocolos, 
condutas, procedimentos e intervenções;
 
 Art. 4° - Caberá ao Coordenador 
do Comitê de Aleitamento Materno do 
Município de Guarapuava:

 I – Coordenar as atividades de 
promoção de Aleitamento Materno;

 II – Convocar as reuniões do 
Comitê;

 III – Representar oficialmente o 
Comitê;

 IV – Prestar contas das atividades 
do Comitê quando solicitado.

 Art. 5° - Compete ao Vice 
Coordenador:

 I Substituir o Coordenador em 
suas faltas e impedimentos, bem como, 
nos casos de vacância.

 Art. 6° - Compete ao Secretário:

 I – Secretariar as reuniões do 
Comitê;

 II – Superintender o expediente e 
a correspondência do Comitê assinando 
com o Coordenador, o que for de sua 
competência;

 III – Ter sob sua guarda os livros, 
relatórios, documentos e demais papéis 
do Comitê;

 IV – Organizar o apoio logístico;

 V  –  M a n t e r  e m  o r d e m  



Boletim Oficial do Município - 02Ano XVIII - Nº 826Guarapuava, 01 a 07 de Dezembro de 2012

LEI Nº 2076/2012

documentos e arquivos.

 Art. 7º - Compete aos demais membros:

 I – Participar efetivamente de todas as atividades 
propostas pelo Comitê;

 II – Participar de reuniões ordinárias e extraordinárias 
sempre que convocados;

 III – Representar o Comitê quando preciso;

 IV – Estar engajado nas ações e campanhas realizadas 
pelo Comitê.

 Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 04 de 
dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNADO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2013.

 A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Guarapuava, 
para o exercício financeiro de 2013, estima a Receita e fixa a 
Despesa em R$198.741.900,00 (cento e noventa e oito milhões 
setecentos e quarenta e um mil e noventa mil reais).

 Art. 2º - A receita será realizada de acordo com a 
legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

 Art.3º - As despesas estão fixadas com as seguintes 
distribuições entre os órgãos:

 Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias 
econômicas e programas de Governo, de conformidade com a Lei 
Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e suas alterações, 
conforme anexos 2 e 6 integrantes desta Lei.
           
 Art. 5º - São aprovados os planos de aplicação dos 
seguintes Fundos e Fundações Municipais, anexos a essa lei, nos 
termos do Parágrafo 2º, do Art. 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964. 
   
 I – Fundação de Proteção Especial da Juventude e 
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Infância – Fundação Proteger, o qual 
estima a receita mais transferências 
f i n a n c e i r a s  M u n i c i p a i s ,  e m  R $  
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 
mil reais) e fixa a sua despesa em igual 
importância;

 II – Fundo Municipal de Trânsito – 
FUMTRAN, o qual estima a receita mais 
transferências financeiras Municipais, em 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos 
mil reais) e fixa a sua despesa em igual 
importância;

 III – Fundação de Esportes e 
Recreação de Guarapuava – FERG, o 
qual estima a receita mais transferências 
financeiras Municipais, em R$ 220.000,00 
(duzentos e vinte mil reais) e fixa a sua 
despesa em igual importância;

 IV – Fundação Educacional de 
Guarapuava – FEG, o qual estima a 
receita mais transferências financeiras 
Municipais, em R$250.000,00 (duzentos e 
cinqüenta mil reais) e fixa a sua despesa 
em igual importância;

 V – Fundo de Reequipamento do 
Corpo de Bombeiros – FUNREBOM, o 
qual estima a receita mais transferências 
financeiras Municipais, em R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) e fixa a sua 
despesa em igual importância;

 VI – Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente - FIA, o qual estima a 
receita mais transferências financeiras 
Municipais, em R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais) e fixa a sua despesa em igual 
importância;

 V – Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava, GUARAPUAVAPREV, o qual 
estima a receita mais transferências 
f i n a n c e i r a s  M u n i c i p a i s ,  e m  
R$9.255.000,00 (Nove milhões, duzentos 
e cinqüenta e cinco mil reais) e fixa a sua 
despesa em igual importância.

 Art. 6º - Fica o Poder Executivo 
autorizado a:

 I – Abrir por ato próprio no curso 
da execução do orçamento de 2013, 
Créditos Adicionais Suplementares, nos 
órgãos da Administração Direta e Indireta, 
até o limite de 20% (Vinte por cento), do 
total do orçamento do exercício financeiro 
vigente. 

 II – Abrir no curso da execução do 
orçamento de 2013, créditos Especiais, 
por fonte de recursos específicos, nos 
Órgãos da Administração Direta e Indireta 
do orçamento no exercício financeiro 
vigente, decorrente de eventuais 
transferências, recebidas pelo Município, 
oriundas de novos projetos e programas 
implantados pela União, Estados e 
Municípios;

 III – Abrir no curso da execução do 

orçamento de 2013, créditos adicionais 
suplementares para cobrir despesas 
v inculadas á fonte de recursos 
específicos, já existentes, nos Órgãos da 
Administração Direta e Indireta, cujo 
recebimento no exercício tenha excedido 
a previsão de arrecadação e execução.

 IV – Abrir no curso da execução 
do orçamento de 2013, créditos adicionais 
suplementares por cancelamento de uma 
categoria para outra para cobrir despesas 
j á  e x i s t e n t e s ,  n o s  Ó r g ã o s  d a  
Administração Direta e Indireta, cujos 
valores não sejam suficientes no decorrer 
da execução orçamentária.

 § 1º - Os recursos classificados 
em Reserva de Contingência do Município 
e Reserva de Contingência do RPPS 
correspondem a 2,76% (dois vírgula 
setenta e seis por cento) da Receita 
Líquida Consolidada estimada do 
Município e terão a seguinte destinação: 
0,75% (zero vírgula setenta e cinco por 
cento) da Receita Líquida estimada, 
correspondente a R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais) em Reserva 
de Contingência do Município, serão 
destinados ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos, obtenção de resultado 
primário positivo, se for o caso, e para 
aber tu ra  de  c réd i tos  ad ic iona is  
suplementares conforme disposto no 
Artigo 43, da Lei Federal 4.320/64 e suas 
alterações; no artigo 5º, da Portaria MPO 
nº 42/1999, e Artigo 8º, da Portaria STN nº 
163, de 04 de maio de 2001 e suas 
alterações; e, 2,01% (dois vírgula zero um 
por cento) da Receita Líquida estimada, 
correspondente a R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) em Reserva de 
Contingência do RPPS que serão 
destinados ao ajuste financeiro e 
orçamentário do Instituto de Previdência 
Municipal.

 § 2º - Os recursos das Reservas 
de Contingência destinados a riscos 
fiscais, caso estes não se concretize até o 
dia 10 do mês de Agosto de 2013, poderão 
ser utilizados por ato do Chefe do 
Executivo Municipal para abertura de 
créditos adicionais suplementares de 
dotações que se tornarem insuficientes, 
valor este excluído do cálculo a que se 
refere o caput deste artigo.

 § 3º - Fica autorizada e não será 
computada para efeito do limite fixado no 
caput deste artigo, a abertura de créditos 
suplementares com recursos resultantes 
de:

 I – superávit financeiro, conforme 
definido no inciso I, § 1º, do Artigo 43, da 
Lei 4.320/64;

 II – excesso de arrecadação da 
receita até o l imite do excesso 
efetivamente ocorrido;

 III – ajustamento de dotação do 

mesmo órgão, desde que não altere o 
montante das categorias econômicas.

 Art. 7º - O Poder Executivo fica 
autorizado a tomar medidas necessárias 
para manter os dispêndios compatíveis 
com o comportamento da Receita, nos 
termos do Título VI, Capitulo I, da Lei 
Federal 4.320, de 17 de março de 1964 e 
da Lei Complementar 101, de 04 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 
e realizar operações de crédito por 
antecipação da Receita na forma da Lei.

 Art. 8º - Fica o Poder Executivo 
autorizado a realizar operações de crédito, 
dentro das normas e determinações 
es tabe lec idas pe las  ins t i tu ições 
financeiras nacionais, observados os 
limites de capacidade de endividamento 
do Município, de acordo com as normas 
baixadas pelo Banco Central do Brasil e 
STN – Secretaria do Tesouro Nacional.

 Parágrafo Único – Ocorrendo a 
contratação de operações de crédito 
dentro dos limites estabelecidos neste 
artigo, fica ainda o Poder Executivo, 
autorizado a efetuar abertura de crédito 
adicional suplementar no mesmo valor 
contratado, através de Decreto do Poder 
Executivo, no orçamento geral do 
Município de Guarapuava para o exercício 
financeiro de 2013.
 
 Art. 9º - O Executivo Municipal 
durante a execução orçamentária, poderá 
proceder a correção dos valores da 
previsão de receita e da fixação da 
despesa constante desta Lei utilizando 
para tanto, o índice Geral de Preços do 
Mercado – IGPM ocorrido no período de 
agosto a dezembro de 2012, e/ou a taxa 
anual (*) do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia – SELIC, bem como 
as variações ocorridas no exercício em 
execução, explicitando os critérios 
estabelecidos.
 
 Art. 10 - Esta Lei entra em vigor 
em 01 de janeiro de 2013, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 06 de dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração
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DECRETO Nº 2753/2012

DECRETO Nº 2754/2012

DECRETO Nº 2818/2012

DECRETO Nº 2819/2012

 SÚMULA:  Dispõe sobre o 
cancelamento de empenhos emitidos no 
exercíc io  de 2012,  e  dá out ras 
providências.

 O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso da 
atribuição que lhe confere o Artigo 84, 
inciso IV, da Constituição Federal, Artigo 
63, inciso IV da Lei Orgânica do Município, 
em atendimento ao Artigo 9º da Lei 
Complementar nº 101/2000:

 D E C R E T A

 Art. 1º - Os órgãos e unidades 
orçamentárias do Poder Executivo, 
constantes dos Orçamentos, Fiscal e da 
Seguridade Social deverão cancelar, 
parcialmente e/ou totalmente até 31 de 
dezembro de 2012, os empenhos emitidos, 
processados ou não processados no 
exercício de 2012 que não tenham sido 
pagos até o encerramento do exercício e 
que atendam os seguintes quesitos:

 I – os contratos, convênios ou 
instrumentos correlatos que não tenham 
sido oficialmente formalizados;

 II – a contraprestação de bens, 
serviços ou obras que não foram 
comprovadamente executadas à sua face 
de processamento ou liquidação da 
despesa;

 Parágrafo Único – Se verificado, 
ao final do 6º Bimestre, que o cancelamento 
dos empenhos não processados forem 
i n s u f i c i e n t e s  p a r a  c o m p o r t a r  o  
cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal, fica estabelecido o 
cancelamento de empenhos processados 
até atingir os limites legais.

 Art. 2º - Os pagamentos dos 
empenhos decorrentes dos cancelamentos 
efetuados na forma deste Decreto poderão 
ser atendidos à conta de dotação constante 
da Lei orçamentária anual ou de créditos 
adicionais abertos para esta finalidade no 
exercício em que ocorrer o reconhecimento 
da dívida.

 Art. 3º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 12 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso da 
atribuição que lhe confere o Artigo 84, 
inciso IV, da Constituição Federal, Artigo 
63, inciso IV da Lei Orgânica do Município:

 D E C R E T A

 Art. 1º - Os órgãos e unidades 
orçamentárias do Poder Executivo, 
constantes dos Orçamentos, Fiscal e da 
Seguridade Social deverão cancelar, 
parcialmente e/ou totalmente até 31 de 
dezembro de 2012, os Restos a Pagar, 
Inscritos em 2011, assim como em 
exercícios anteriores, processados ou não 
processados que não tenham sido pagos 
até o encerramento do exercício e que 
atendam os seguintes quesitos:

 I – os contratos, convênios ou 
instrumentos correlatos que não tenham 
sido oficialmente formalizados;

 II – a contraprestação de bens, 
serviços ou obras que não foram 
comprovadamente executadas à sua face 
de processamento ou liquidação da 
despesa;

 III – oriundos de processos 
licitatórios e contratos que não tenham sido 
homologados até 31 de dezembro de 2012, 
inclusive nos casos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação.

 Art. 2º - O pagamento que vier a 
ser reclamado em decorrência dos 
cancelamentos efetuados na forma deste 
Decreto poderá ser atendido à conta de 
dotação, constante da lei orçamentária 
anual ou de créditos adicionais abertos 
para esta finalidade no exercício em que 
ocorrer o reconhecimento da dívida.

 Art. 3º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 12 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

de aposentadoria concedida através do 
Decreto nº 1589/2008, ao Pensionista 
VILMAR KAGHOFER, para incluir a 
diferença resultante da aplicação da 
Emenda Constitucional nº 70/2012.

 Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29.03.2012, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 22 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Procede a Revisão de 
Proventos do Pensionista VILMAR 
KAGHOFER.

 O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, 
considerando a Emenda Constitucional nº 
70, de 29 de março de 2012 e atendendo ao 
contido no Processo nº 009/2008, do 
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Guarapuava. 
     
 R E S O L V E

 Art. 1° - Fica alterada, a partir de 
29/03/2012, a composição dos proventos 
de aposentadoria concedida através do 
Decreto nº 11590/2008, ao Pensionista 
VILMAR KAGHOFER, para incluir a 
diferença resultante da aplicação da 
Emenda Constitucional nº 70/2012.

 Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29.03.2012, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 22 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA:  Dispõe sobre o 
cancelamento dos Restos a Pagar inscritos 
em 31 de dezembro de 2011 e em 
exercícios anteriores, e dá outras 
providências.

 SÚMULA: Procede a Revisão de 
Proventos do Pensionista VILMAR 
KAGHOFER.

 O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, 
considerando a Emenda Constitucional nº 
70, de 29 de março de 2012 e atendendo ao 
contido no Processo nº 008/2008, do 
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Guarapuava. 
     
 R E S O L V E

 Art. 1° - Fica alterada, a partir de 
29/03/2012, a composição dos proventos 
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DECRETO N° 2826/2012

DECRETO N° 2827/2012

DECRETO N° 2828/2012

DECRETO Nº 2829/2012

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

 R E S O L V E

 Art. 1° - Nomear, em virtude de habilitação em Concurso 
Público, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988, Inciso I, da Lei Complementar 
Municipal nº 01, de 23 de dezembro de 1991 e Lei Municipal nº 950, de 
27 de abril de 2000, conforme seguem:

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 
 R E S O L V E 

 Art. 1° - Exonerar os Servidores: CARLA LEAL 
BELMONTE, do Cargo de Assessor Técnico II, a partir de 19 de 
novembro de 2012, nomeada pelo Decreto nº 1930/2009, GISLAINE 
FELIX DE OLIVEIRA LIMA, do Cargo de Assessor Técnico I, a partir 
de 12 de novembro de 2012, nomeada pelo Decreto nº 1819/2009, 
RANILSON FRANCISCO RIBEIRO, do Cargo de Assessor de 
Gabinete de Prefeito, a partir de 30 de novembro de 2012, nomeado 
pelo Decreto nº 2242/2010 e ULISSES ZAK DE MACEDO, do Cargo 
de Assessor Técnico II, a partir de 30 de novembro de 2012, nomeado 
pelo Decreto nº 965/2005.
 
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 04 de 
dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Aprova o Projeto de Regularização Fundiária 
de Interesse Social denominado MUNICIPAL VILA BELA, de 
Propriedade do Município de Guarapuava, objeto de Parte da 
Matrícula Nº 22118, do Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício, 
localizado no Bairro Vila Bela, Distrito Sede de Guarapuava.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, atendendo 
ao que determina o Artigo 12, da Lei Federal nº 6766, de 19 de 
dezembro de 1979, o Artigo 15 da Lei Municipal nº 45, de 24 de 
dezembro de 1987, a Lei Municipal nº 167/90, de 20 de novembro 
de 1990, o Artigo 3º da Lei Federal nº 9785, de 29 de janeiro de 
1999, a Lei Federal nº 10257, de 10 de julho de 2001 e as Leis 
Municipais Complementares nº 016/2006, de 04 de outubro de 
2006 e nº 024/2008, de 30 de maio de 2008.

 D E C R E T A

 Art. 1º - Fica aprovado o Projeto de Regularização 
Fundiária de Interesse Social denominado MUNICIPAL VILA 
BELA, constituído de 10 (dez) Quadras, totalizando 139 (cento e 
trinta e nove) Lotes, de propriedade do MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, objeto da Matrícula nº 22.118, do Serviço de 
Registro de Imóveis do 2º Ofício, com área de 49.302,34 m² 
(quarenta e nove mil, trezentos e dois metros e trinta e quatro 
centímetros quadrados, localizado em Zona Especial de Interesse 
Social 1 – ZEIS1, no Bairro Vila Bela, Distrito Sede de Guarapuava, 
conforme Projeto e Memorial Descritivo, integrantes deste 
Decreto.

 Art. 2º - Fica de Domínio Público do Município de 
Guarapuava, a área destinada ao sistema de circulação, com 
18.312,90 m² (dezoito mil, trezentos e doze metros e noventa 
centímetros quadrados).

 Art. 3° - Fica de Domínio Pleno do Município de 
Guarapuava, Não Institucional, a Reserva Técnica I, com 
673,46m² (seiscentos e setenta e três metros e quarenta  seis 
centímetros quadrados).

 Art. 4° - A Área Institucional destinada a implantação de 
Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários é aquela, onde já 
se encontra implantado o Centro de Apoio Integral à Criança – 
CAIC, objeto da Matrícula 18.989, do Serviço de Registro de 
Imóveis do 2º Ofício, com 20.000,00 m² (vinte mil metros 
quadrados).

 Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando o Decreto nº 1083/2005 e demais 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 22 de 
novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e no 
Art. 6º, da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011.

 D E C R E T A

 Art. 1º – Fica aberto no Orçamento do Município de 
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Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 
2.128.000,00 (dois milhões, cento e vinte e oito mil reais) com 
recursos provenientes do Excesso de Arrecadação para as 
Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas: 

 Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo 
anterior os recursos indicados são provenientes do Excesso de 
Arrecadação da Fonte de Recurso 000 – Recursos Ordinários 
Livres - Exercício Corrente na Linha da Receita nº 07e 09: Fonte de 
Recursos 107 – Salário Educação - Exercício Corrente na Linha da 
Arrecadação nº 157, conforme determina o Artigo 43, § 1°, inciso II 
da Lei 4.320/64, de acordo com as Categorias da Receita 
discriminadas abaixo: 

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando 
as disposições em contrário.                      

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 04 de 
dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 228/2012

 A Secretária de Administração do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 220 da Lei Complementar Municipal nº 
01/91,

 R E S O L V E

 Art. 1º - Designar as servidoras: Márcia Maria Camacho 
Costa – Assistente Social, Anita Chafran Machado – Professora 
do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e Helena Angela de 
Camargo Ramos – Enfermeira, para, sob a presidência da 
primeira, compor uma COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, com o 
intuito de apurar a denúncia encaminhada pelo Sindicato dos 
Servidores, Funcionários Públicos e Professores Municipais de 
Guarapuava – SISPPMUG, por intermédio do protocolo nº 
19712/2012, sobre supostas irregularidades cometidas pelo 
servidor Evandro de Borba, Enfermeiro, matrícula nº 12.648/9, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde – Urgência Municipal do 
Bairro Trianon.

 Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar desta data, para apresentação do relatório final.

Gabinete da Secretaria de Administração, em 03 de dezembro de 
2012.

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações e Contratos

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2012

OBJETO:
Contratação de empresa especializada na execução de 
construção de muro em alvenaria, calçadas em cimento 
desempenado 733,90 m2 e assentamento de meio-fio 215m2.

Guarapuava, 29 de novembro de 2012 
(a) SODÊNIA APARECIDA RIBEIRO HANSEN

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0256/2012 

PROCESSO Nº. 01221/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de utensílios de cozinha. Recursos: Piso Fixo Média 
Complexidade, Sentinela PFMC/Governo Federal e Bloco de 
Financiamento da Proteção Especial Básica – Piso Básico Fixo de 
Apoio a Família/Governo Federal. Secretaria Municipal de 
Assistência Social”, marcada para 07.11.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 26 de novembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0260/2012 

PROCESSO Nº. 01229/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de peças para manutenção de máquinas de corte e 
costura. Recurso: Índice de Gestão Descentralizada – 
IGD/Governo Federal. Secretaria Municipal de Assistência Social”, 
marcada para 13.11.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 13 de novembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0263/2012 

PROCESSO Nº. 01239/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de material permanente para confecção de móveis. 
Recurso: Ordinário (Livre) Exercício. Secretaria Municipal de 
Saúde”, marcada para 14.11.2012 às 09h30m:

Guarapuava, 14 de novembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0264/2012 

PROCESSO Nº. 01240/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de utensílios para cozinha. Recurso: Ordinário (Livre) 
Exercício. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para 
193.11.2012 às 09h30m:

Guarapuava, 19 de novembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0265/2012 

PROCESSO Nº. 01237/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de equipamentos eletroeletrônicos. Recurso: 
Ordinário (Livre) Exercício. Secretaria Municipal de Saúde”, 
marcada para 08.11.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 08 de novembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Assessor Especial de Gabinete, no uso das atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 29/05/2012, com fulcro na Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com 
trâmite sob o n.º 012/2012, nada havendo de irregular, ADJUDICA 
o objeto da licitação para a empresa declarada vencedora pela 
Comissão Permanente de Licitação, conforme resultado de 
julgamento, HOMOLOGANDO o procedimento. Guarapuava, 30 
de novembro de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARAES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 203/2012

PROCESSO Nº. 954/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 03 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 230/2012

PROCESSO Nº. 988/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 30 de novembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 231/2012

PROCESSO Nº. 995/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 30 de novembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 232/2012

PROCESSO Nº. 1005/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 03 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 233/2012

PROCESSO Nº. 1012/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 04 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 235/2012

PROCESSO Nº. 1031/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 04 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 236/2012

PROCESSO Nº. 1033/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 04 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 237/2012

PROCESSO Nº. 1040/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 04 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

RETIFICAÇÃO
Do 1º Termo Aditivo do Pregão Presencial  n.º 190/2011 , publicado 
no Boletim Oficial do Município, Edição n.º 804 de 04/08/2012 a 
10/08/2012, pág. 16
ONDE SE LÊ:
MOTIVO: 2) A validade e vigência contratual, descritos à Cláusula 
Sexta, serão prorrogados até 31 de dezembro de 2012, conforme 
previsto no artigo 57, § 1.º, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93..
DATA DE ASSINATURA: 27 de julho de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

LEIA-SE: 
MOTIVO: 2) A validade e vigência contratual, descritos à Cláusula 
Sexta, serão prorrogados até 31 de dezembro de 2012, conforme 
previsto no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93., 
gerando o valor total de R$ 105.030,00 ( cento e cinco mil e trinta 
reais), ao final da vigência do termo contratual.
DATA DE ASSINATURA: 27 de julho de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

RETIFICAÇÃO
Do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico n.º 207/2012 , 
publicado no Boletim Oficial do Município, Edição n.º 812 de 
28/09/2012 a04/10/2012, pág. 1
ONDE SE LÊ:  OBJETO: 

LEIA-SE: OBJETO:

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 017/2012

O Assessor Especial de Gabinete no uso das suas atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme os Decretos n.°s 2482/2012 de 24/05/2012 e 2583/2012 
de 24/05/2012, e com base no Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do 
Município, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação.
Guarapuava,23 de novembro de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 017/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços, observada as disposições: 1) Reformulação das 
classificações dos itens do patrimônio com vinculação as contas 
contábeis corretas; 2) Ajustes na nomenclatura das classificações 
para re-classificação com a nova estrutura; 3) Cadastramento de 
itens no Pronim PP que estão cadastrados no SIM-AM; 4) 
Conferencia dos níveis 5.04.01 – Bens moveis no processo de 
aquisição devido a diferença entre patrimônio e contabilidade; 5) 
Conferencia dos lançamentos contábeis de anos anteriores, 
pagamentos de empenho e pesquisas no sistema de patrimônio; 
6) Manutenção na base de dados do patrimônio para analisar os 
bens imóveis que atualmente conta com 154 itens e a base 
completa  possui 39.159 itens; 7) Integração dos sistemas da 
contabilidade e patrimônio. Recurso: Taxa- Poder de policia. 
Secretaria Municipal de Finanças.    
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em 
Serviços.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93 e 
alterações.
RATIFICAÇÃO: 23/11/2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete. 

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 017/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços, observada as disposições: 1) Reformulação das 
classificações dos itens do patrimônio com vinculação as contas 
contábeis corretas; 2) Ajustes na nomenclatura das classificações 
para re-classificação com a nova estrutura; 3) Cadastramento de 
itens no Pronim PP que estão cadastrados no SIM-AM; 4) 
Conferencia dos níveis 5.04.01 – Bens moveis no processo de 
aquisição devido a diferença entre patrimônio e contabilidade; 5) 
Conferencia dos lançamentos contábeis de anos anteriores, 
pagamentos de empenho e pesquisas no sistema de patrimônio; 
6) Manutenção na base de dados do patrimônio para analisar os 
bens imóveis que atualmente conta com 154 itens e a base 
completa  possui 39.159 itens; 7) Integração dos sistemas da 
contabilidade e patrimônio. Recurso: Taxa- Poder de policia. 
Secretaria Municipal de Finanças
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO N.° 718/2012
CONTRATADA: Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em 
Serviços..
VALOR TOTAL: R$ 27.500,00
DATA DA ASSINATURA: 23/11/2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 201/2012 –ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de material para expediente. Recurso: 
33759 - Índices de Gestão Descentralizada – IGD/Programa 
Bolsa Família/GOVERNO FEDERAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 719/2012. 
CONTRATADA: EMPRESA J. W. BLASCZYK & CIA LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 2.728,90 ( Dois mil, setecentos e vinte e oito 
reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º207/2012 ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de 
imobiliário para cozinha e para escritório. Recurso: Índice de 
Gestão Descentralizada.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 721/2012.
CONTRATADA EMPRESA REVEMEL MÁQUINAS E MÓVEIS 
LTDA – EPP..
VALOR TOTAL R$ 13.193,80 ( Treze mil, cento e noventa e três 
reais e oitenta centavos): 

VIGÊNCIA: 31/12/2012,
DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 218./2012–/ ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de 
material esportivo. Recurso: Piso Fixo Média Complexidade.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 708/2012.
CONTRATADA:  EMPRESA CALUX & ABRAHÃO LTDA - EPP.
VALOR TOTAL: R$ 3.830,00 ( Três mil, oitocentos e trinta reais),
VIGÊNCIA: 31/12/2012,
DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 220./2012 –ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a contratação de 
empresa especializada na confecção de impressos em geral.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 716/2012
CONTRATADA: ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 2.190,00 (Dois mil, cento e noventa reais),
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 230/2012–ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de Material didático/expediente. Recurso: 
Bloco de Financiamento Proteção Social Básica – Piso Básico 
Variável I, Projovem/Governo Federal.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 728/2012.
CONTRATADA: EMPRESA REVEMEL MÁQUINAS E MÓVEIS 
LTDA – EPP
VALOR TOTAL: R$ 365,70 (Trezentos e sessenta e cinco reais e 
setenta centavos),
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro de 2012.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 54/2012-  ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a contratação de 
empresa especializada para realizar serviços de transporte 
escolar. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATO N.º 243/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: EMPRESA BIGGEST TRANSPORTES LTDA.
MOTIVO: 1) A empresa Contratada cederá os direitos oriundos do 
Lote n°. 20, Rota n°. 375 do contrato n°. 243/2012 à empresa 
MARCONDES & SOUZA SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 09.270.741/0001-67, sediada à Rua Emílio R. 
de Campos, n.º 212, Distrito de Palmeirinha, na cidade de 
Guarapuava, Estado Paraná, neste ato representada pelo Sr. 
OSNI MARCONDES DE SOUZA, inscrito no CPF nº 021.863.779-
93, residente no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
mediante anuência da Secretaria Municipal de Educação.
MOTIVO: 2) A Cláusula Décima Terceira, a qual relaciona 
motorista e características do veículo utilizado para prestar os 
serviços da Rota n° 375, será alterada, sendo substituída pelo 
seguinte veículo e motorista respectivamente:

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 08 de novembro de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete
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EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 61/2011 - PRESENCIAL

OBJETO: Contratação de serviço de empresa de coleta de 
material reciclado.
CONTRATO N.º 165/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: Empresa Wilson José Lemes Transportes - ME
MOTIVO: 1)  O prazo de validade e vigência descritos à Cláusula 
Sexta do contrato celebrado, será prorrogado, com fulcro no artigo 
57, inciso II, da Lei Federal  nº 8.666/93, sendo os serviços 
prestados até 31 de dezembro de 2012, gerando assim o valor 
total de R$43.200,00 ( quarenta e três mil e duzentos reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 06 de setembro de 2012. 

(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 242/2011 - PRESENCIAL

OBJETO: Aquisição de bolsa de urostomia, colostomia e 
ileostomia.
CONTRATO N.º 455/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: Empresa Ictus comercio de produtos odonto-
hospitalares LTDA – EPP.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a Clausula Segunda 
do contrato celebrado, será majorado, na margem de 25% 
(vinte e cinco por cento), consoante às disposições presentes 
no artigo 65, inciso I, alínea ”b” , 1° Lei Federal n° 8.666/93, 
gerando desta feita, um acréscimo na monta de R$ 108.898,00 
(cento e oito mil oitocentos e noventa reais)
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 06 de setembro de 2012. 

(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONVITE 05//2012

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
mão de obra, incluindo pequenos reparos de construção civil, 
compondo os serviços de marcenaria, pedreiro, pintura nas 
unidades de ensino da rede municipal e outros espaços 
pertencentes à secretaria de educação.  
CONTRATO N.º 97/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: JULIANO DOS SANTOS PADILHA & CIA LTDA-
ME
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, 
será aditado no patamar de 10% (dez por cento), com fulcro no 
artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, 
gerando, desta feita um acréscimo no valor de 
R$7.770,00(sete mil setecentos e setenta) reais. 
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 27 de novembro de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARAES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

TERMO DE RECISÃO 
PREGÃO N.º 154./2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a contratação de 
empresa para retirada e colocação de piso vinílico.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 452/2012  
CONTRATADA: APARECIDO JULIO DOS SANTOS - ME.
MOTIVO: 1) Rescisão do presente termo com fulcro no artigo 79, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 12 de novembro.

(a) LAFFITE GUIMARAES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

 O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas 
atribuições, torna pública a lista do Candidato, que NÃO 
COMPARECEU ou NÃO PREENCHEU os requisitos exigidos 
para assumir sua função, conforme abaixo:

Concurso nº 001/12

Edital nº: 53/12

Cargo: Servente  de Limpeza Área Urbana

Guarapuava, 03 de Dezembro de 2012.

NDRH

CERTIDÃO

 Certificamos que o Programa de Aprendizagem 
Profissional Ênfase Serviços Administrativos, desenvolvido pela 
Associação de Educação Familiar e Social do Paraná – AEFSPR, 
está inscrito no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - COMDICA, conforme prevê a Lei n° 8069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) em seu artigo 90, 
Parágrafo Único. 

Guarapuava, 03 de dezembro de 2012.

(a) DANIELE DE FATIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

CERTIDÃO

 Certificamos que o Projeto Meu Futuro Qualificação, 
desenvolvido pelo Provopar Estadual Ação Social, está inscrito no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
COMDICA, conforme prevê a Lei n° 8069/90 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) em seu artigo 90, Parágrafo Único. 

Guarapuava, 03 de dezembro de 2012.

(a) DANIELE DE FATIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Guarapuava/Pr 
– CMDI

REGIMENTO INTERNO

CAPITULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO

 Art. 1º -  O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, 
CMDI, criado pela Lei Municipal nº 1.359, de 2 de julho de 2004, 
com sede e foro no Município de Guarapuava-PR, funcionará em 
instalações próprias, fornecidas pelo Poder Público Municipal, 
conforme Art. 4° da  citada Lei.

 Art. 2º – O CMDI é um órgão colegiado de caráter público, 
sem fins lucrativos, credo político ou religioso, com prazo 
indeterminado de duração, que se regerá por este Regimento e 
por resoluções do Conselho Pleno, vinculado e não subordinado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

 Art. 3º - O CMDI, órgão paritário com função consultiva, 
deliberativa, controladora e fiscalizadora da política de defesa dos 
direitos do idoso, tem por finalidade congregar e conjugar esforços 
dos órgãos públicos, entidades privadas e grupos organizados, 
que tenham em seus objetivos o atendimento de pessoas idosas, 
estabelecendo as diretrizes e a definição da Política Municipal dos 
Direitos do Idoso no Município de Guarapuava, Estado do Paraná.
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CAPITULO II
DAS COMPETÊNCIAS

 Art. 4º . Compete ao CMDI:

 I - a formulação da Política de 
Promoção, de Proteção e de Defesa dos 
Direitos do Idoso, observada a legislação 
em vigor, atuando no sentido da plena 
inserção do idoso na vida sócio-
econômica e político-cultural do Município 
de Guarapuava, Estado do Paraná, 
objetivando, ainda, a eliminação de 
preconceitos;

 II - o estabelecimento de 
prioridades de atuação, e de definição da 
aplicação dos recursos públicos Federais, 
Estaduais e Municipais destinados às 
políticas sociais de atenção ao idoso;

 III - o acompanhamento da 
elaboração e da avaliação da proposta 
orçamentária do Município, indicando aos 
Conselhos de políticas setoriais ou, no 
caso de inexistência destes, ao Secretário 
Municipal competente, as modificações 
necessárias à consecução da política 
formulada, bem como a análise da 
aplicação dos recursos relativos à 
competência deste Conselho; 
 
 IV - o acompanhamento da 
concessão de auxílios, subvenções e 
verbas de representação parlamentar às 
entidades particulares filantrópicas e sem 
fins lucrativos atuantes no atendimento ao 
idoso;

 V - a avocação, quando entender 
necessário, do controle sobre a execução 
da política municipal de todas as áreas 
afetas ao idoso;

 VI - a proposição, aos poderes 
constituídos, de modificações nas 
estruturas dos órgãos governamentais 
diretamente ligados à promoção, proteção 
e defesa dos direitos do idoso;

 VII - o oferecimento de subsídios 
para a elaboração de leis atinentes aos 
interesses do idoso em todos os níveis;

 VIII - o incentivo e o apoio à 
realização de eventos, estudos e 
pesquisas no campo da promoção, 
proteção e defesa dos direitos do idoso;

 IX - a promoção de intercâmbio 
com entidades públicas, particulares, 
organismos nacionais e estrangeiros, 
visando atender aos objetivos propostos;

 X - o pronunciamento, a emissão 
de pareceres e a prestação de 
informações sobre assuntos que digam 
respeito à promoção, à proteção e a 
defesa dos direitos do idoso;

 XI - a aprovação, de acordo com 
critérios estabelecidos neste Regimento, 
do cadastramento de entidades de defesa 
ou de atendimento ao idoso, que 

pretendam se integrar ao Conselho;

 XII - o recebimento de petições, 
denúncias, reclamações, representações 
ou queixas de qualquer pessoa, por 
desrespeito aos direitos assegurados aos 
idosos, com a adoção das medidas 
cabíveis;

 XIII - a deliberação sobre a 
movimentação de recursos financeiros 
vinculados ao Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso.

CAPITULO III
DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO

 Art. 5º . O CMDI será composto 
por dezoito membros e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Prefeito do 
Município com mandato de dois anos, 
permitida uma recondução, assim 
discriminados:

 I - nove representantes de 
organizações não governamentais de 
âmbito Municipal, Estadual, Nacional e 
Internacional diretamente ligadas à defesa 
e/ou ao atendimento ao idoso, legalmente 
constituídas e em funcionamento há mais 
de dois anos, eleitos na Conferência 
Municipal dos Direitos do Idoso.

 II - nove representantes do Poder 
Público local, estadual e federal 
nomeados pelo Prefeito do Município 
dentre os titulares ou servidores efetivos e 
em exercício das Secretarias, Autarquias e 
empresas públicas.

 Art. 6º . O Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso conta, em sua 
organização, com uma Diretoria Executiva 
composta por:

 I - Presidente e Vice-Presidente;

 II - 1º e 2º Secretários Executivos;

 III - 1º e 2º Coordenadores de 
Recursos Financeiros.

SEÇÃO I
DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

 Art. 7º.  O Presidente e o Vice-
Presidente do CMDI serão eleitos, entre 
seus membros, em reunião do Conselho, 
por um período de dois anos, por maioria 
absoluta.

 Parágrafo único. O Presidente 
pode ser reeleito por um mandato 
consecutivo.

 Art. 8º . Compete ao Presidente:

 I - convocar e presidir as reuniões 
ordinárias e extraordinárias;

 II - ordenar o uso da palavra;

 III - submeter à votação as 
matérias a serem decididas pelo Plenário, 

intervindo na ordem dos trabalhos ou 
suspendendo-os sempre que necessário;

 IV - assinar atas, resoluções e/ou 
documentos relativos às deliberações do 
Conselho;

 V - submeter à apreciação do 
Plenário relatório anual do Conselho;

 VI - delegar competências;

 VII - decidir as questões de 
ordem;

 VIII - representar o Conselho em 
todas as reuniões, em juízo ou fora dele, 
podendo delegar a sua representação "ad 
referendum" do Conselho;

 IX - determinar ao 1º Secretário 
Executivo, no que couber, a execução das 
deliberações emanadas do Conselho;

 X - formalizar, após aprovação do 
Conselho, os afastamentos e licenças aos 
seus membros;

 XI - determinar a inclusão dos 
assuntos, a exame do Conselho, na pauta 
dos trabalhos;

 XII - instalar as comissões 
constituídas pelo Conselho;

 XIII - cumprir e fazer cumprir as 
normas e decisões tomadas pela 
Conferência Municipal dos Direitos do 
Idoso.

 Art. 9º . O Presidente do 
Conselho será substituído em suas faltas e 
impedimentos pelo Vice-Presidente, a 
quem cumprirá o exercício de suas 
atribuições. 

 Art. 10. Ao Vice-Presidente 
compete:

 I - substituir o Presidente em seus 
impedimentos ou ausências;

 II - acompanhar as atividades do 
1º Secretário Executivo;

 III - auxiliar o Presidente no 
cumprimento de suas atribuições;

 IV - exercer as atribuições que a 
ele sejam conferidas pelo Plenário.

SEÇÃO II
DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS

 Art. 11. O 1º e 2º Secretários 
Executivos serão eleitos, entre seus 
membros, em reunião do Conselho, por 
um período de dois anos, por maioria 
absoluta, tendo assegurado pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
o apoio técnico, a estrutura administrativa 
financeira e do pessoal necessário para o 
adequado desenvolvimento dos trabalhos.
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 Art. 12. Compete ao 1º Secretário 
Executivo:

 I - elaborar as atas;

 II - expedir correspondências e 
arquivar documentos;

 III - prestar contas dos seus atos à 
Presidência, informando-a de todos os 
fatos que tenham ocorrido no Conselho;

 IV - informar os compromissos 
agendados à Presidência;

 V - manter os Conselheiros 
titulares e suplentes informados das 
reuniões e da pauta a ser discutida, 
inclusive no âmbito das Comissões de 
Trabalho e de assuntos de interesse do 
idoso;

 VI - lavrar as atas das reuniões, 
proceder a sua leitura e submete-la à 
apreciação e aprovação do Conselho, 
encaminhando-as aos Conselheiros;

 VII - apresentar, anualmente, 
relatório das atividades do Conselho;

 VIII - receber, previamente, 
relatórios e documentos a serem 
apresentados na reunião, para o fim de 
processamento e inclusão na pauta;

 IX - exercer outras funções 
correlatas que lhe sejam atribuídas pelo 
Presidente ou pelo Plenário.

 Art. 13. As ações dos Secretários 
Executivos serão subordinadas ao 
Presidente que atuará em conformidade 
com as decisões do Plenário.

 Art.  14.  O 1º  Secretár io 
E x e c u t i v o ,  e m  s u a s  f a l t a s  o u  
impedimentos, será substituído pelo 2º 
Secretário Executivo a quem competirá o 
exercício de suas atribuições.

 Art. 15. Ao 2º Secretário 
Executivo compete:

 I - substituir o 1º Secretário 
Executivo em seus impedimentos e 
ausências;

 II - acompanhar as atividades do 
1º Secretário Executivo;

 III - auxiliar o 1º Secretário 
Executivo no cumprimento de suas 
atribuições;

 IV - exercer as atribuições que a 
ele sejam atribuídas pelo Presidente ou 
pelo Plenário.

SEÇÃO III
DOS COORDENADORES DE 
RECURSOS FINANCEIROS

 Art. 16. O 1º e 2º Coordenadores 
de Recursos Financeiros serão eleitos, 

entre seus membros, em reunião do 
Conselho, por um período de dois anos, 
por maioria absoluta.

 Art .  17 .  Compete  ao  1 º  
Coordenador de Recursos Financeiros:

 I - acompanhar a elaboração e 
execução financeira do Fundo Municipal 
dos Direitos do Idoso;

 II - coordenar campanha de 
arrecadação de recursos financeiros para 
suplementar a Política Municipal dos 
Direitos do Idoso;

 III - emitir cheque, movimentar 
conta bancária de ingresso extraordinário 
em conjunto com o Presidente;

 IV - carrear recursos humanos, 
financeiros e materiais para a dinamização 
das atividades do Conselho.

 A r t .  1 8 .  A s  a ç õ e s  d o s  
Coordenadores de Recursos Financeiros 
serão subordinadas ao Presidente que 
atuará em conformidade com as decisões 
emanadas do Plenário.

 Art. 19. O 1º Coordenador de 
Recursos Financeiros, em suas faltas ou 
impedimentos, será substituído pelo 2º 
Coordenador de Recursos Financeiros a 
quem competirá o exercício de suas 
atribuições.

 Art. 20. Ao 2º Coordenador de 
Recursos Financeiros compete:

 I - substituir o 1º Coordenador de 
Recursos  F inance i ros  em seus  
impedimentos ou ausências;

 II - acompanhar as atividades do 
1º Coordenador de Recursos Financeiros;

 III - auxiliar o 1º Coordenador de 
Recursos Financeiros no cumprimento de 
suas atribuições;

 IV - exercer as atribuições que a 
ele sejam conferidas pelo Presidente ou 
pelo Plenário.

SEÇÃO IV
DAS COMISSÕES TÉCNICAS

 Art. 21. As Comissões Técnicas, 
permanentes ou temporárias, serão 
cons t i t u ídas  pa r i t a r i amen te  po r  
representantes governamentais e não 
governamentais e compostas de, no 
mínimo, quatro membros eleitos pelos 
Conselheiros, os quais nomearão seus 
coordenadores;

 I - as atividades das Comissões 
Técnicas obedecem metodologia e 
normas de procedimentos elaboradas 
pela própria Comissão, avaliadas e 
aprovadas em seção plenária do 
Conselho;

 II - para melhor desempenho do 
Conselho podem ser convidadas pessoas 
com notória qualificação na área de 
assistência ao idoso, bem como 
representantes de instituições afins, com o 
objetivo de prestar assessoramento ao 
Colegiado em assuntos específicos, em 
tempo determinado;

 III - as Comissões Técnicas, 
devem trabalhar de acordo com as 
prioridades e demandas, com justificativas 
de estudos da realidade com a qual estão 
trabalhando;

 IV - as Comissões Técnicas 
devem ter a preocupação com a área de 
a b r a n g ê n c i a  d e  s u a s  a ç õ e s ,  
contemplando as populações das zonas 
urbanas e rurais;

 V - as Comissões Técnicas 
permanentes e temporárias devem 
apresentar a plenária, plano de ação 
referente as respectivas competências;

 VI - as Comissões Técnicas 
pe rmanen tes  devem apresen ta r  
semestralmente relatórios de suas 
atividades e extraordinariamente quando 
necessário ou solicitado pela plenária do 
Conselho;

 VII - as Comissões Técnicas 
temporárias devem apresentar relatório no 
término de suas atividades para 
apreciação da Plenária;

 VIII - o Conselho possui as 
seguintes Comissões Permanentes:
 a) Saúde e Sistema Asilar;
 b) Assistência Social (família, 
alimentos, habitação e transporte);
 c) Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer;
 d) Previdência Social, Profissão e 
Trabalho;
 e) Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa, FMDI.

 § 1º. As atribuições provenientes 
de Cadastro, Registro e Documentação 
ficam a cargo da Diretoria Executiva.

 § 2º. A avaliação de Projetos é 
feita por uma Comissão Temporária 
representada por um membro de cada 
Comissão Permanente.

 § 3º. As atribuições de cada 
Comissão Permanente devem ser 
apresentadas na sua primeira constituição 
e revisadas periodicamente.

 § 4º. Cada Conselheiro deve fazer 
parte de, no mínimo, uma Comissão 
Permanente.

SEÇÃO V
DOS CONSELHEIROS

 Art. 22. Aos membros do CMDI 
compete:
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 I - comparecer às reuniões de 
assembleias e comissões técnicas para as 
quais foram designados,  já tendo 
apreciado a ata da reunião anterior;

 II - debater e votar a matéria em 
discussão;

 III – justificar por escrito as faltas 
em reuniões do Conselho;

 IV - requerer informações, 
providências e esclarecimentos à mesa, 
ou à Secretaria;

 V - pedir vistas de processo  em 
discussão, obedecendo o disposto no Art. 
30;

 VI - apresentar relatórios e 
pareceres dentro do prazo estabelecido 
pelo Presidente;

 VII - participar, das Comissões 
Técnicas com direito a voto;

 VIII - proferir declarações de voto, 
quando o desejar;

 IX - propor temas e assuntos à 
deliberação do Plenário;

 X - propor ao Plenário, a 
convocação de audiência ou reunião do 
Plenário;

 XI - apresentar questão de ordem 
na reunião;

 XII - acompanhar as atividades da 
Secretaria Executiva.

CAPITULO VI
DO PLENÁRIO

 Art. 23. Compete ao plenário do 
CMDI deliberar: 

 I - por maioria de 3/4 (três quartos) 
dos Conselheiros nos seguintes casos:
 a.aprovação e alteração do 
Regimento Interno;
 b.eleição da Diretoria Executiva;
 c . d e l i b e r a ç ã o  s o b r e  a  
movimentação dos recursos vinculados ao 
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.

 II - Nos demais casos com a 
presença da maioria de (50% + 1) dos 
Conselheiros em primeira convocação; e 
em segunda convocação trinta minutos 
após com qualquer número de membros. 
Parágrafo único. No caso do inciso I, se 
não for alcançado o quorum de 3/4 (três 
quartos), será convocada nova reunião, 
dentro do prazo de 7 dias úteis.

 Art. 24. O Plenário será composto 
pelos membros do Conselho presentes na 
forma do Art. 22 deste Regimento, ao qual 
compete acompanhar e controlar em 
todos os níveis, as ações de sua 
competência.

 Parágrafo único. Os membros 
suplentes terão direito a voz nas reuniões, 
e direito a voto quando em substituição do 
titular, integrando o plenário para efeito de 
quorum.

 Art. 25. Todas as sessões do 
Conselho são públicas e precedidas de 
divulgação local e as resoluções 
ap rovadas  pe lo  P lená r io  se rão  
encaminhadas no prazo de cinco dias 
úteis, à Secretaria Executiva, para 
publicação no Jornal Oficial do Município.

 Art. 26. O Plenário do Conselho 
reunir-se-á mensalmente em caráter 
ordinário, em local previamente designado 
e, extraordinariamente, sempre que 
convocada pelo seu Presidente, por 
iniciativa própria ou requerimento da 
maioria absoluta de seus membros com no 
mínimo três dias de antecedência.
Parágrafo único. Os assuntos urgentes 
deverão ser decididos pelo Presidente de 
ofício, "ad referendum" do Conselho.

 Art. 27. As reuniões do Conselho 
serão realizadas, mediante convocação, 
com antecedência mínima de cinco dias 
úteis, devendo constar da mesma, a 
ordem do dia com a pauta dos assuntos a 
serem tratados.

 Art. 28. Ao Plenário do Conselho 
compete:

 I - deliberar sobre assuntos 
encaminhados à sua apreciação;

 II - baixar normas e resoluções de 
sua competência,  necessárias a 
regulamentação e implantação da Política 
Municipal dos Direitos do Idoso;

 III - aprovar a criação e dissolução 
de Comissões Técnicas, suas respectivas 
competências, sua composição e prazo de 
duração;

 IV - requisitar aos órgãos da 
administração pública municipal e as 
organizações não governamentais, 
documentos, informações, estudos ou 
pareceres sobre matérias de interesse do 
Conselho;

 V - eleger a Diretoria Executiva, 
até trinta dias após a posse do Conselho, 
por maioria qualificada de seus membros 
titulares e na ausência destes pelos 
respectivos suplentes;

 VI - convocar a Conferência 
Municipal dos Direitos do Idoso que se 
r e u n i r á  a  c a d a  d o i s  a n o s ,  o u  
extraordinariamente, por solicitação da 
maioria simples de seus membros, sob a 
coordenação deste Conselho mediante 
Regimento próprio;

 VII - deliberar por maioria simples 
a destituição de Conselheiros.

 Art. 29. As reuniões terão sua 

pauta preparada pela Secretaria 
E x e c u t i v a  e  d e l a  c o n s t a r á  
necessariamente;

 I - abertura da sessão, leitura, 
discussão e votação da ata da reunião 
anterior;

 II - avisos, comunicações, 
apresentação de correspondências e 
documentos de interesse do plenário;

 III - outros assuntos de ordem 
geral de interesse do Conselho;

 IV - a ordem do dia abrangerá a 
discussão e votação da matéria, conforme 
a pauta de convocação.

 Art. 30. A deliberação sobre as 
matérias originárias das Comissões 
Técnicas obedecerá as seguintes etapas;

 I - o Presidente dará a palavra ao 
Relator da Comissão para exposição da 
matéria e apresentação do relatório por 
escrito;

 II - terminada a exposição e a 
leitura do relatório a matéria será posta em 
discussão;

 III - encerrada a discussão far-se-
á votação.

 Art. 31. É facultada a qualquer 
Conselheiro vistas de matéria ainda não 
julgada, por prazo fixado pelo Presidente, 
que não excederá dez dias, devendo 
necessariamente entrar em pauta da 
reunião seguinte.

 Parágrafo único. Quando mais 
de um Conselheiro pedir vistas, o prazo 
deverá ser utilizado conjuntamente pelos 
Conselheiros.

 Art. 32. Qualquer Conselheiro 
poderá apresentar  matér ia para 
apreciação do Plenário, desde que a 
encaminhe à Secretaria Executiva, com 
cinco dias úteis de antecedência, para 
i n c l u s ã o  n a  p a u t a  d a  r e u n i ã o  
subsequente.

CAPITULO VII
DOS CRITÉRIOS PARA O 

CADASTRAMENTO
DAS ORGANIZAÇÕES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

 Art.  33.  Para que sejam 
cadastradas e integradas ao Conselho, as 
organizações não governamentais devem 
preencher as condições exigidas neste 
Regimento, incluindo o plano de trabalho 
da entidade com as pessoas idosas, e 
apresentar os documentos abaixo 
especificados: 

 I - ata da constituição da entidade 
e/ou organização não governamental;

 II - ata da eleição e posse da 
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Diretoria;
 
 III - estatuto;

 IV - alvará de funcionamento 
expedido pela Prefeitura do Município;

 V - documento de inscrição na 
Receita Federal - CNPJ;

 VI - matrícula no INSS e certidão 
negativa de débito;

 VII - certidão de utilidade pública 
municipal para as entidades beneficentes 
e/ou filantrópicas.

 § 1o. Os documentos constantes 
dos itens I, II e III, deverão estar 
registrados em cartórios de títulos e 
documentos.

 § 2o. É concedido um prazo de 
cento e vinte dias para as organizações 
não governamentais regularizarem a sua 
documentação.

CAPITULO VIII
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO

 Art. 34. Fica insti tuída a 
Conferência Municipal dos Direitos do 
Idoso, órgão colegiado de caráter 
deliberativo, composta por delegados 
rep resen tan tes  das  ins t i t u i ções  
ass is tenc ia is ,  das  organ izações 
comunitárias, sindicais e profissionais do 
Município de Guarapuava e dos Poderes 
Públicos Municipais, que se reunirá a cada 
dois anos, sob a coordenação do 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, 
mediante Regimento Interno próprio.

 Art. 35. A Conferência Municipal 
dos Direitos do Idoso será convocada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, 
no período de até sessenta dias anteriores 
à data da realização da mesma, devendo 
ser amplamente divulgada nos principais 
meios de comunicação do Município.

 Art. 36. Os delegados da 
Conferência Municipal dos Direitos do 
Idoso serão eleitos, mediante reuniões 
próprias das instituições convocadas para 
este fim específico, sob a orientação do 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, 
no período de até trinta dias anteriores a 
data da Conferência, sendo garantida a 
p a r t i c i p a ç ã o  d e  u m  
representante/de legado de cada 
instituição/organização, com direito a voz 
e voto.

 Parágrafo único. Somente são 
a c e i t a s  a s  i n d i c a ç õ e s  d o s  
representantes/delegados quando 
credenciados junto ao Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso no prazo de cinco 
dias anter iores a real ização da 
Conferência mediante expediente 
encaminhado e protocolado no respectivo 
Conselho.

 Art. 37. Compete a Conferência 
Municipal dos Direitos do Idoso avaliar a 
situação do atendimento ao Idoso do 
município, fixar as diretrizes gerais da 
Política Municipal do Direitos do Idoso no 
biênio subseqüente ao de sua realização e 
eleger os representantes titulares da 
sociedade civil no Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso.

 Parágrafo único. Compete ainda 
à Conferência Municipal dos Direitos do 
Idoso:

 I – avaliar e reformar as decisões 
administrativas do Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso, quando provocadas;

 II – aprovar seu regimento 
interno;

 III – aprovar e dar publicidade a 
suas resoluções, registradas em 
documento final.

 Art. 38. O Regimento Interno da 
Conferência Municipal dos Direitos do 
Idoso deverá dispor sobre a forma do 
processo eleitoral dos representantes da 
sociedade civil no Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso.

CAPITULO IX
DAS PENALIDADES

 Art. 39. Será destituído, o 
Conselheiro que;

 I - desvincular-se do órgão de 
origem de sua representação;

 II - faltar a três reuniões 
consecutivas ou cinco intercaladas, sem 
justificativas;

 III - apresentar procedimento 
incompatível com a dignidade das 
funções;

 IV - for condenado por sentença 
irrecorrível, por crime ou contravenção 
penal.

 § 1º. O Presidente, após 
deliberação por maioria absoluta do 
Plenário, acerca da destituição do 
Conselheiro, comunicará à entidade ou 
Poder Público que o nomeou para que seja 
feita a substituição.

 § 2º. A entidade em caso de 
renúncia deve ind icar  um novo 
representante.

 Art. 40. Perde a representação no 
Conselho a entidade, instituição ou 
organização não governamental que 
incorrer numa das seguintes condições:

 I - atuação irregular de acentuada 
gravidade administrativa que a torne 
incompatível com as finalidades do 
Conselho;

 II - extinção de sua base territorial 
de atuação no Município, inclusive por 
determinação judicial;

 III - desvio de sua finalidade 
principal, pela não prestação dos serviços 
propostos na área de defesa e 
atendimento ao idoso;

 IV – renúncia.

 § 1º  A perda do mandato dar-se-á 
por deliberação da maioria simples do 
Plenário do Conselho, em procedimento 
iniciado por provocação de quaisquer dos 
seus integrantes, do Ministério Público ou 
de qualquer cidadão, assegurado o direito 
de ampla defesa.

 § 2º  Em caso de não haver 
entidade suplente, a mesma será 
substituída por outra inscrita, através de 
edital de convocação aprovado pelo 
Plenário.

CAPITULO X
DO FUNDO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DO IDOSO

 Art. 41. Cabe ao Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso,  CMDI, a 
deliberação sobre a aplicação dos 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa, FMDI, criado pela Lei 
Municipal nº 2007/2011.

 § 1º. Os recursos captados pelo 
Fundo Municipal para os Direitos do Idoso, 
utilizados exclusivamente para aplicação 
de recursos em programas, projetos e 
ações voltados à pessoa idosa.
 
 § 2º. Os recursos captados pelo 
Fundo Municipal para pessoa idosa, são 
considerados recursos públicos, estando 
assim sujeitos às regras e princípios que 
norteiam a aplicação dos recursos 
públicos em geral, inclusive no que diz 
respeito a seu controle pelo Tribunal de 
Contas, sem embargo de outras formas 
que venham a se estabelecer, inclusive 
pelo próprio Ministério Público;

 § 3º - Eventualmente, os recursos 
deste Fundo poderão destinar-se a 
campanhas, pesquisas e estudos 
realizados em prol da pessoa idosa do 
Município de Guarapuava, bem como para 
capacitação de recursos humanos, de 
acordo com a deliberação do Conselho 
Municipal dos da Pessoa Idosa;

 Art. 42. O Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa, será gerido por 
uma Junta Executiva, integrada por 03 
(três) servidores da administração Pública 
Municipal, conforme Lei 2007/2011;

 I-A presidência da Junta será o 
Gestor da Política da Assistência do 
Município de Guarapuava;

 II-A tesouraria ficará ao encargo 
de servidor Público Municipal, com 
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conhecimento na área de finanças 
públicas;

 III-O terceiro integrante da junta, 
deverá ser, necessariamente, o contador 
geral do Município.

 Art. 43. A operacionalização do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa é 
regulamentado por Decreto do Executivo 
Municipal.

 Parágrafo Único – A junta 
executiva esta obrigada a prestar contas 
bimestralmente ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa, as 
entidades governamentais, das quais 
tenha recebido dotações, subvenções ou 
auxílio, e apresentar o balanço anual a ser 
publicado na imprensa local.  

 Art. 44. Cabe ao Presidente, 
Tesoureiro e Contador Geral da Junta 
Executiva  do Fundo, respeitando os 
padrões e normas estabelecidos na 
legislação pertinente:

 I-prestar contas ao Conselho das 
demonstrações bimestrais da receita e 
despesas do Fundo;

 I I - m a n t e r  o s  c o n t r o l e s  
necessários à execução orçamentária do 
Fundo;

 III-manter, em coordenação com 
a seção de patrimônio os controles 
necessários sobre os bens patrimoniais do 
Município com carga ao Fundo;
 
 IV-praticar os demais atos 
necessários à gerência, manutenção e 
controle do Fundo;

 V-acompanhar os recursos 
orçamentários próprios do Município ou a 
ele transferidos pelo Estado e União 
transferidos em benefício das pessoas 
Idosas;

 VI-manter o controle escritural 
das aplicações financeiras levadas a efeito 
no Município, nos termos das resoluções 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa;

 VII - liberar os recursos a serem 
aplicados em benefícios da Pessoa Idosa, 
nos termos das resoluções do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

 § 1º - Em se tratando de 
ordenação de empenhos e pagamentos 
das despesas do Fundo, a assinatura de 
cheques e demais documentos contábeis 
compete ao Presidente e Tesoureiro  da 
junta executiva;

 § 2º – Os recursos do Fundo 
Municipal serão administrados segundo o 
PLANO DE APLICAÇÃO, elaborado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa e Junta Executiva 
constituindo-se como parte integrante do 

Orçamento do Município. 

 Art. 45. O Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso – FMDI, instrumento de 
captação, repasse e aplicação de recursos 
destinados a proporcionar suporte 
financeiro na implantação, na manutenção 
e no desenvolvimento de projetos, 
programas e ações dirigidas ao idoso do 
Município de Guarapuava-PR, obedece as 
seguintes normas:

 I – os recursos destinados ao 
FMDI são depositados em instituição 
financeira oficial em conta especial sob a 
denominação “Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso”;
 
 I – a destinação dos recursos 
financeiros do FMDI são liberados para 
atender a realização de projetos, 
programas e atividades aprovadas de 
acordo com as prioridades estabelecidas 
pelo CMDI.

 Art. 46. Constituem fontes de 
recursos do FMDI:
 
 I – as transferências do Município;
 
 II – as transferências da União, do 
Estado, de seus órgãos e suas respectivas 
autarquias, fundações, fundos, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, 
como o Conselho Nacional e Estadual do 
Idoso e outros afins;
 
 III – as receitas de doações, 
legados, contribuições em dinheiro, 
valores, bens móveis e imóveis que venha 
a receber de pessoas físicas ou jurídicas 
ou de organismos públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais;
 
 IV – o produto de aplicações 
financeiras dos recursos disponíveis;
 
 V – as demais receitas destinadas 
ao FMDI;
 
 VII – demais fontes de recursos 
previstos na Lei nº 2007/2011.

 Art. 47. O FMDI não mantém 
pessoal técnico-administrativo próprio, 
que na medida da necessidade é fornecido 
pelo Poder Público Municipal.

 Parágrafo único. A contabilidade 
do FMDI é organizada e processada pela 
Diretoria Contábil-Financeira Geral e 
Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão 
Municipal competente, de forma a permitir 
o exercício das funções de controle prévio, 
concomitante e subsequente.

CAPITULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

TRANSITÓRIAS

 Art. 48. O presente Regimento 
Interno poderá ser alterado no todo ou em 
parte, mediante aprovação da maioria 
absoluta dos membros do CMDI, em 

r e u n i ã o  p l e n á r i a  c o n v o c a d a  
especialmente para esse fim.

 Art. 49. Todos os conselheiros 
têm livre acesso a documentação do 
CMDI, mediante solicitação por escrito ao 
Presidente do Conselho, observado o 
sigilo legal.

 Art. 50. Fica expressamente 
proibida a manifestação político-partidária 
e religiosa nas atividades do Conselho.

 Art. 51. Nenhum membro pode 
agir em nome do Conselho sem prévia 
delegação.

 A r t .  5 2 .  O  C o n s e l h o  
acompanhará todos os assuntos do seu 
interesse nos planos municipal, estadual, 
nacional e internacional, realizando 
estudos, debates e propondo ações.

 Art. 53. Registrando dúvidas de 
interpretação ou constatando-se lacuna 
neste Regimento Interno, o plenário deve 
decidir a respeito.

 Art. 54. Este Regimento entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 6 de novembro de 2012.

(a) Presidente
Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso, CMDI

1º ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 001/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA DO MUNICIPIO 
DE GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
C O M D I C A  E  A S S O C I A Ç Ã O  
BENEFICENTE DAS SENHORAS DE 
ENTRE RIOS.

O Fundo Municipal para a Infância e 
Adolescência, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
15.302.270/0001-24, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, neste ato representado por 
s u a  p r e s i d e n t e ,  S r a .  H E L E N A 
APARECIDA PEREIRA, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, doravante denominado 
COMDICA, na condição de Interveniente, 
representado neste ato por sua presidente 
Sra. DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO, 
de um lado, e de outro a Associação 
Beneficente das Senhoras de Entre Rios, 
com sede Colônia Vitória, Rua Pe. Josef 
Stefan, s/n, Distrito de Entre Rios, nesta 
cidade de Guarapuava, Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF nº 81.644.320/0001- 86, 
representado neste ato por sua 
P r e s i d e n t e ,  S r a .  H I L D E G A R D T  
VICTORIA REINHOFER, ajustam entre si 
o presente Termo de Cooperação Técnica 
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e  F i n a n c e i r a ,  a p r o v a d o  p e l o s  
Conselheiros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, de 
acordo com a Lei Municipal nº 1644/2007, 
e em conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo alterar a 
CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGENCIA, a 
qual passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
maio de 2013.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 04 de dezembro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) HILDEGARDT VICTORIA 
REINHOFER 

Presidente da Associação das 
Senhoras de Entre Rios

1º ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 002/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA - FIA DO MUNICIPIO 
DE GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E O CENTRO DE NUTRIÇÃO 
RENASCER.
 
 O Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 15.302.270/0001-24, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, neste ato representado por 
s u a  p r e s i d e n t e ,  S r a .  H E L E N A 
APARECIDA PEREIRA, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, doravante denominado 
COMDICA, na condição de Interveniente, 
representado neste ato por seu presidente 
Sra. DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO, 
de um lado, e de outro o Centro de 
Nutrição Renascer, com sede à Rua Frei 
Caneca, 25 Vila Santana, nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 77.124.311/0001-97, 

representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. ADRIANA CRISTINE 
LUCCHIN, ajustam entre si o presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, aprovado pelos Conselheiros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1644/2007, e em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo alterar a 
CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGENCIA, a 
qual passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 30 de 
junho de 2013.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 04 de dezembro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) ADRIANA CRISTINE LUCCHIN,
Presidente do Centro de Nutrição 

Renascer

1º ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 003/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA - FIA DO MUNICIPIO 
DE GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO AOS MENORES.

O Fundo Municipal para a Infância e 
Adolescência, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
15.302.270/0001-24, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, neste ato representado por 
s u a  p r e s i d e n t e ,  S r a .  H E L E N A 
APARECIDA PEREIRA, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, doravante denominado 
COMDICA, na condição de Interveniente, 
representado neste ato por sua presidente 
Sra. DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO, 
de um lado, e de outro a Associação 
Canaã de Proteção aos Menores, com 
sede Colônia Cachoeira, Distrito de Entre 

Rios, Fazenda Canaã, s/n, caixa postal 
2061, nesta cidade de Guarapuava, 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº 
76.907.443/0001-22, representado neste 
ato por seu Presidente, Sr. KEVIN 
SAMUEL KING, ajustam entre si o 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, aprovado pelos Conselheiros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1644/2007, e em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo alterar a 
CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGENCIA, a 
qual passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
maio de 2013.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 04 de dezembro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) KEVIN SAMUEL KING
Presidente da Associação Canaã

1º ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 005/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA - FIA DO MUNICIPIO 
DE GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A CARITAS SOCIALIS.

O Fundo Municipal para a Infância e 
Adolescência, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
15.302.270/0001-24, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, neste ato representada por 
s u a  p r e s i d e n t e ,  S r a .  H E L E N A 
APARECIDA PEREIRA, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, doravante denominado 
COMDICA, na condição de Interveniente, 
representado neste ato por seu presidente 
Sra. DANIELE DE FATIMA SOSTISSO, 
de um lado, e de outro a Caritas Socialis, 
com sede à Rua Rubens Fleury da Rocha, 
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1312, Bonsucesso, nesta cidade de Guarapuava, Paraná, inscrita 
no CNPJ/MF nº 77.905.784/0001-21, representado neste ato por 
sua Presidente, Sra. LAURA MARCELINO, ajustam entre si o 
presente Termo de Cooperação Técnica e Financeira, aprovado 
pelos Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, de acordo com a Lei Municipal nº 1644/2007, e 
em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 
8.666/93 e nº 4.320/64, resolvendo de comum acordo pactuar 
obrigações recíprocas, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente Termo de Cooperação Técnica e Financeira tem por 
objetivo alterar a CLÁUSULA DÉCIMA DA VIGENCIA, a qual 
passará a ter a seguinte redação: 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
001/2012

 ANACIR ALVES PRZYGOCKI VANZ, Presidente da 
Comissão Especial de Concursos Públicos Municipais, do 
Município de Guarapuava, Estado do Paraná, HOMOLOGA o 
Concurso Público n.º 001/2012, para preenchimento dos cargos 

Este Termo entrará em vigor na data de sua assinatura, 
extinguindo-se em 30 de junho de 2013.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo 
para que surtam os efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 04 de dezembro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - 

FIA

(a)DANIELE DE FATIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) LAURA MARCELINO
Presidente da Caritas Socialis

abaixo, realizado no dia 16 de setembro e reaplicado parcialmente 
no dia 28 de outubro de 2012. A convocação se dará de acordo com 
as necessidades da administração através de Edital específico 
publicado em jornal de circulação local.
 A relação Final dos candidatos Classificados em ordem 
decrescente de notas é a seguinte:
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE.

Guarapuava - PR, 27 de novembro de 2012
(a) Luiz Fernando Ribas Carli

Prefeito Municipal
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ERRATA
Edital de Homologação do Concurso 

Público N.º 001/2012

No Edital de Homologação da Fundação – 
Proteger de Guarapuara/PR, acima 
mencionado, publicado na edição do dia 
27 de novembro de 2012 deste jornal, 
onde se lê Anacir Alves Przygocki Vanz - 
Presidente da Comissão, leia-se: Luiz 
Fernando Ribas Carli – Prefeito 
Municipal.

Guarapuava - PR, 28 de novembro de 
2012

(a) Luiz Fernando Ribas Carli
Prefeito Municipal

01 EXTRATO DE CONTRATO
Nº 201/2012

PREGÃO Nº 09/2011 – PRESENCIAL

OBJETO:   Fornecimento de gás liquefeito  
para atender as necessidades da 
Fundação , pelo período até 31/12/2012, 
conforme descrito no Anexo I    
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância  
CONTRATADA: Comercial Álvaro de gás 
Ltda
VALOR TOTAL : R$ 618,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: novembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 12/11/12

02) EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 202/2012 -

PREGÃO Nº 10/2011 – PRESENCIAL 
OBJETO: Contratação de Empresa para 
Fornecimento de Medicamentos para 
atender as necessidades dos Programas e 
Projetos da Fundação PROTEGER - 
Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATADA: Farmácia 3000 LTDA.
VALOR TOTAL : R$ 1.331,11
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2012.

03) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 203/2012 -

PREGÃO Nº 02/2012 – PRESENCIAL 
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
de Pregão, aquisição de Gêneros 
alimentícios constituídos de básicos para 
atender as necessidades das crianças e 
adolescentes. Recursos Ordinários 
(Livres) – Exercícios.
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago.
VALOR TOTAL : R$ 7.961,18
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2012

04) EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 204/2012 -

PREGÃO Nº 03/2012 – PRESENCIAL 
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
de Pregão, aquisição de Gêneros 
alimentícios constituídos de perecíveis 

para atender as necessidades das 
crianças e adolescentes. Recursos 
Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago.
VALOR TOTAL : R$ 10.522,14
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2012.

05) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 205/2012 -

PREGÃO Nº 04/2012 – PRESENCIAL 
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
de Pregão, aquisição de Materiais de 
Higiene e Limpeza para atender as 
necessidades básicas das crianças e 
adolescentes abrigados em Casas Lares e 
Projetos.Recursos Ordinários (Livres)  
Exercícios.
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago.
VALOR TOTAL : R$ 2.507,62
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2012.

06) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 206/2012 -

PREGÃO Nº 02/2012 – PRESENCIAL 
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
de Pregão, aquisição de Gêneros 
alimentícios constituídos de básicos para 
atender as necessidades das crianças e 
adolescentes. Recursos Ordinários 
(Livres) – ExercíciosExercícios.
CONTRATADA: Casemiro Wionzek.
VALOR TOTAL : R$ 6.502,79
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2012.

07) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 207/2012 -

PREGÃO Nº 04/2012 – PRESENCIAL 
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
de Pregão, aquisição de Materiais de 
Higiene e Limpeza para atender as 
necessidades básicas das crianças e 
adolescentes abrigados em Casas Lares e 
Projetos.  Recursos Ordinários Livres - 
Exercícios. CONTRATADA: Casemiro 
Wionzek..
VALOR TOTAL : R$ 3.604,44  
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2012.

08) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 208/2012 -

PREGÃO Nº 03/2012 – PRESENCIAL 
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
de Pregão, aquisição de Gêneros 
Alimentícios Perecíveis constituídos de 
básicos para atender as necessidades das 
crianças e adolescentes. Recursos 
Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATADA: Casemiro Wionzek..
VALOR TOTAL : R$ 8.022,63  
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2012.

09) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 209/2012 -

PREGÃO Nº 02/2011 – PRESENCIAL 
OBJETO:  Contratação de  01 Veículo 
popular em ótimas condições de uso, com 
um motorista que o veículo possua Seguro 
capacidade para 05(cinco) pessoas; 
combustível e manutenção do veículo por 
parte da contratada. O Km rodado é 70 km 
diário, sendo em média 22 dias mensal.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: BASSANELLO & LEMOS 
LTDA.
VALOR TOTAL : R$ 8.440,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2012

10) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 210/2012 -

PREGÃO Nº 03/2011 – PRESENCIAL 
OBJETO:  Contratação de 01 Veículo 
popular em ótimas condições de uso, com 
um motorista que o veículo possua Seguro 
capacidade para 12(doze) pessoas; 
combustível e manutenção do veículo por 
parte da contratada. O Km rodado é 70 km 
diário, sendo em média 22 dias mensal.
CONTRATADA: BASSANELLO & LEMOS 
LTDA.
VALOR TOTAL : R$ 8.440,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2012.

11) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 211/2012 -

PREGÃO Nº 01/2011 – PRESENCIAL 
OBJETO: Contratação de Serviço 
Terceirizado (Reparos e materiais) para 
reforma da estrutura física de 11 unidades 
Projetos Casas Lares  da Fundação 
PROTEGER - Recursos Ordinários 
(Livres) – Exercícios.
CONTRATADA: Pedro Samuel da Silva - 
ME.
VALOR TOTAL : R$ 12.480,00  
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012.
DATA DA ASSINATURA: 22/11/2012.

12) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 212/2012

PREGÃO  Nº 02/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
de Pregão, aquisição de Gêneros 
alimentícios constituídos de básicos para 
atender as necessidades das crianças e 
adolescentes. Recursos Ordinários 
(Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Petricon Ltda.
VALOR TOTAL : R$ 618,30
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: novembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2012.
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13) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 213/ 2012

PREGÃO Nº 04/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:  Tem por objeto o presente Edital de Pregão, aquisição 
de materiais de  Higiene e Limpeza  para atender as necessidades 
das crianças e adolescentes. Recursos Ordinários (Livres) – 
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e 
Infância.  
CONTRATADA: Petricon Ltda.
VALOR TOTAL : R$ 152,75
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
PERÍODO:  novembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2012.

14) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 214/2012 -

PREGÃO Nº 10/2011 – PRESENCIAL 
OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Medicamentos para atender as necessidades dos Programas e 
Projetos da Fundação PROTEGER - Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
CONTRATADA: Maria  Helena Verenka  Loures.
VALOR TOTAL : R$ 1.968,78
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
PERÍODO:  Agosto/2012.
DATA DA ASSINATURA: 01/08/2012.

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE 
GUARAPUAVA – SURG

EXTRATO DOS CONTRATOS
C O N T R ATA N T E :  C O M PA N H I A D E  S E RV I Ç O S  D E  
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2012 – Registro de Preço. 
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto para execução de 
galerias pluviais
CONTRATO N.º 059/2012
ASSINATURA: 26/11/2012
VIGENCIA: 35 (trinta e cinco) dias.
CONTRATADA: PATRICIA MANENTE MELHEM ME
VALOR TOTAL: R$ 18.160,00 (dezoito mil, cento e sessenta reais).

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 
QUANTIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF. AO 

PREGÃO N.º 016/2012
C O N T R ATA N T E :  C O M PA N H I A D E  S E RV I Ç O S  D E  
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG.
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 016/2012 
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de peças e 
serviços para o maquinário da SURG 
ASSINATURA: 03 de dezembro de 2012.
VIGÊNCIA: 30/01/2013.
CONTRATADA: FABIO CRESTANI – ME
Valor do aditivo: R$ 6.981,36 (seis mil, novecentos e oitenta e um 
reais e trinta e seis centavos).
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o artigo 65, inciso I, 
alínea “b”, § 1.º e artigo 57, § 1o inciso IV.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE DO 
CONTRATO N. 037/2012  REF. AO PREGÃO 

N.º 020/2012
C O N T R ATA N T E :  C O M PA N H I A D E  S E RV I Ç O S  D E  
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG.
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 020/2012 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
reparação e conserto de Caminhões de Coleta de lixo do município 
de Guarapuava/PR.
ASSINATURA: 04 de dezembro de 2012.
VIGÊNCIA: 30/01/2013.
CONTRATADA: PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECANICOS E 
MANUTENÇÃO LTDA
Valor do Aditivo: R$10.625,00 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais) .
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o artigo 65, inciso I, 
alínea “b”, § 1.º.

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 19/2012 

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados 
pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base de rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 
30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava, 23 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 20/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base de rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Guarapuava, 23 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 21/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base de rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
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3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Guarapuava,  23 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 22/2012 

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base de rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  23 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 23/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:  
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão  e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ, fornecimento e 
assentamento de meio fio com sarjeta.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 

metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Guarapuava,  25 de julho de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 24/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.
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4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Guarapuava,  25 de julho de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 25/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 



Boletim Oficial do Município - 34Ano XVIII - Nº 826Guarapuava, 01 a 07 de Dezembro de 2012

(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Guarapuava,  25 de julho de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 26/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).

Guarapuava,  25 de julho de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 27/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).

Guarapuava,  25 de julho de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 28/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Guarapuava,  25 de julho de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 29/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Guarapuava,  25 de julho de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 30/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 31/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  24 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Guarapuava,  24 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Guarapuava,  24 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 32/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 33/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
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dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  24 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Guarapuava,  24 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 34/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 35/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 36/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  24 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Guarapuava,  24 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 37/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 

proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  24 de setembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 38/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  23 de outubro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 39/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  23 de outubro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 40/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  23 de outubro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 41/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).

3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  05 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 42/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e brita graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  05 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 43/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização do leito existente, fornecimento e 
assentamento de guias de pedra, fornecimento e assentamento de 
pedras irregulares em colchão de pedrisco.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
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beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  05 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Guarapuava,  05 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 44/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização do leito existente, fornecimento e 
assentamento de guias de pedra, fornecimento e assentamento de 
pedras irregulares em colchão de pedrisco.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 45/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização do leito existente, fornecimento e 
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assentamento de guias de pedra, fornecimento e assentamento de 
pedras irregulares em colchão de pedrisco.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  06 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 46/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização do leito existente, fornecimento e 
assentamento de guias de pedra, fornecimento e assentamento de 
pedras irregulares em colchão de pedrisco.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.
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Guarapuava,  06 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Guarapuava,  12 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 47/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização do leito existente, fornecimento e 
assentamento de guias de pedra, fornecimento e assentamento de 
pedras irregulares em colchão de pedrisco.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.
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Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 48/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados pela 
obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização do leito existente, fornecimento e 
assentamento de guias de pedra, fornecimento e assentamento de 
pedras irregulares em colchão de pedrisco.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no quadro 
demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

Guarapuava,  12 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  



 Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho 
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela, 
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas 
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar 
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação, 
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do 
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito 
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do 
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do 
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1770, data em que se comemorava a 
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que 
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.

 Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais 
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma 
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.
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