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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 13 de setembro de 2018
Veiculação: 13 de setembro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1427

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 6893/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar o servidor Fábio Correa, matrícula 17211-1, 
para responder como Coordenador do Procon, pelo período 
de 10/09/2018 à 29/09/2018, em razão das férias do Servidor 
Paulo Cézar de Lima.   
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 30 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6918/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Revoga o inciso II do art. 1º do Decreto nº 6873 de 2018. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 20 de agosto de 2018, revogando as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 647/2018

PORTARIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando a participação do Município de Guarapuava jun-
to ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural 
e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná 
CIDCENTRO, Lei Municipal 2767/2017;

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Elizangela Coradassi, matrícula 
16787-8, a exercer a função de Coordenadora do Grupo de 
Trabalho para Equivalência do SISBI/SUASA.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 20 de abril de 2018.

Guarapuava, 27 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 651/2018
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. 1º Incluir o inciso LXV ao art. 1º da Portaria nº 185/2018, 
designando a servidora Cristiani de Cácia Muller, matrícula 
10374-8, para exercer a função de supervisora designada du-
rante o ano letivo de 2018, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 1º.............................
(...)
LXV – Cristiani de Cácia Muller, matrícula 10374-8, Escola 
Conrado G. de Oliveira.
(...)”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 15 de fevereiro de 2018.

Guarapuava, 31 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 652/2018
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. 1º Incluir o inciso LXVI e LXVII ao art. 1º da Portaria nº 
185/2018, designando as servidoras Andrieli Aparecida Gar-
cia, matrícula 17287-1, e Sharon Martins Gonçalves Hartmann, 
matrícula 16253-1, para exercer a função de supervisora desig-
nada durante o ano letivo de 2018, passando a ter a seguinte 
redação:

“Art. 1º.............................
(...)
LXVI – Andrieli Aparecida Garcia, matrícula 17287-1, Escola 
Hildegard Burjan;
LXVII – Sharon Martins Gonçalves Hartmann, matrícula 16253-
1, Escola Hypolita Nunes de Oliveira.
(...)”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 



13 de setembro de 2018, Veiculação 13/09/18 Ano XXIV - Nº 1427 Boletim Oficial do Município -  2

retroagindo seus efeitos legais a 31 de julho de 2018.

Guarapuava, 31 de agosto de 2018

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 653/2018
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. 1º Altera o inciso LXV do art. 1º da Portaria nº 185/2018, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º.............................
(...)
LXV – Cristiani de Cácia Muller, matrícula 10374-8, CMEI Lau-
ra Pacheco Bastos;
(...)”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos  retroativos a partir de 27 de agosto de 2018.

Guarapuava, 31 de agosto de 2018.
           

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 654/2018
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. 1º Inclui o inciso LXVIII ao art. 1º da Portaria nº 185/2018 
e designa à servidora Simone Nogueira Ribas, matrículas nº 
11665-3 e 12609-8, para exercer a função de supervisora de-
signada durante o ano letivo de 2018, passando a ter a seguin-
te redação:

“Art. 1º.............................
(...)
LXVIII – Simone Nogueira Ribas, matrículas nº 11665-3 e 
12609-8, Escola Carmem Teixeira Cordeiro;
(...)”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 27 de agosto de 2018.

Guarapuava, 31 de agosto de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 655/2018
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. 1º Altera o inciso LXIV do art. 1º da Portaria nº 185/2018, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º.............................

(...)
I – LXIV – Zenilda Aparecida K. Klaus, matrícula 14651-0, CMEI 
Airton Senna;
(...)”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 31 de agosto de 2018.
           

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 659/2018
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. 1º Revoga o inciso VI do art. 1º da Portaria nº 185/2018, e 
exclui da designação de supervisão a servidora Franciele Re-
gina Keinert, matrículas nº 14553-0 e 13136-5. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 27 de agosto de 2018.

Guarapuava, 03 de setembro de 2018.
           

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 660/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo para a para compor a 
Comissão de Seleção e Julgamento de análise dos Processos 
vinculados à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento So-
cial.
I.Elenita Luiza Lodi, Psicóloga, matrícula nº 17122-0.
II.Edeni do Rocio Lopes Mayer, Assistente Social, matrícula nº 
16902-1.
III. Marcelo Dall Agnol, Diretor Departamento, matrícula nº 
16976-5.
Art. 2º Esta Portaria unifica-se os trabalhos das Comissões de-
signadas pelas Portarias nº 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
501, 502, 503, 504, 505 e 627, ambas do exercício 2017.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2018.
                
Guarapuava, 03 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 666/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Franciele Regina Keinert, matrícu-
las nº 14553-0 e nº 16136-5, para exercer a função de Diretora 
no CMEI João Maria de Agostinho, a partir de 27 de agosto de 
2018.
Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
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retroagindo seus efeitos legais a 27 de agosto de 2018.

Guarapuava, 03 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 667/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Pricila Patrícia Fridi Wendl, matrí-
cula nº 15079-7, para exercer a função de Diretora, no CMEI 
Airton Senna, a partir de 27 de agosto de 2018.
Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 27 de agosto de 2018.

Guarapuava, 03 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 668/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga a Portaria nº 779/2017 e exclui a designação de 
Diretora da servidora Monica Cristina de Campos, matrículas 
nº 13985-8 e nº 14530-0.
Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 27 de agosto de 2018.

Guarapuava, 03 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ
RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2018
PROCESSO n.º 15/2018

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material 
de Escritório para o CRJ.
O Diretor Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, fls.39/57, 
RATIFICA a Dispensa de Licitação, no valor total de R$2.480,00 
(Dois mil quatrocentos e oitenta mil reais), para a contratação 
da Empresa ARTES GRÁFICAS BEREZOWSKI LTDA, inscrita 
no CNPJ sob n.º 07.259.843/0001-56.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 10 de Setembro de 2018.

ITACIR JOSÉ VEZARRO
Diretor Presidente - CRJ

EXTRATO N.º 013/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 03/2018

PROCESSO 19/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção geral e fornecimento de peças originais para 
Maquina da marca CATERPILLAR. 
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jor-
dão - CRJ
CONTRATADA: PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 
VALOR TOTAL: R$ 5.475,86 (Cinco mil quatrocentos e setenta 
e cinco reais e oitenta centavos). 
VIGÊNCIA: ENTREGA DO OBJETO. 
DATA DE ASSINATURA: 01/09/2018 

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 10 de Setembro de 2018. 

ITACIR JOSE VEZZARO
Diretor Presidente do CRJ

EXTRATO N.º 014/2018

INEXIGIBILIDADE 02/2018
PROCESSO 18/2018

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento da Roda 
da Motoniveladora da marca New Holland. 
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jor-
dão - CRJ
CONTRATADA: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA. 
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00(Cinco mil reais). 
VIGÊNCIA: ENTREGA DO OBJETO. 
DATA DE ASSINATURA: 05/09/2018 

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 10 de Setembro de 2018. 

ITACIR JOSE VEZZARO
Diretor Presidente do CRJ
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CONSELHOS
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APADEVI
EDITAL nº 01/2018 – CONVOCAÇÃO PARA REGISTRO DE 

CHAPAS E ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA APADEVI

A Presidente da APADEVI, Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Visuais, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Estatuto registrado no 1º Cartório de Protesto de Re-
gistro de Título e Documentos, sob. o n.º 32.248, art. nº 120,121 
da lei n.º 6.015. CONVOCA a todos os associados para parti-
cipação no processo eleitoral para o Triênio 2019/2021 que se 
realizará no dia 27 de novembro das 08:00h às 17:00h sito Rua 
Capitão Frederico Virmond, nº 3494, Cep 85015-260 – Guara-
puava/PR. 

Das Chapas
Art. 1º - O registro de chapas deverá ser protocolado na Secre-
taria da APADEVI do dia 13 de setembro de 2018 até o dia 15 
de outubro de 2018.
Art. 2º - Será motivo de impugnação das eleições, ou mesmo 
de inscrição de chapa, qualquer fato que contrarie o estatuto 
da Entidade.
Paragrafo único – o referido edital é embasado nas prerrogati-
vas do Estatuto vigente da Entidade.
Art. 3º - Os candidatos deverão apresentar no ato do registro 
da chapa, cópias autenticadas ou originais dos seguintes do-
cumentos: Carteira de Identidade, CPF, Certidões Negativas 
Criminais, comprovante de endereço, indicando seu domicílio 
em Guarapuava, município sede da APADEVI. 
Art. 4º - É vedada a participação de funcionários da APADEVI 
ou cedidos, nas eleições concorrendo a cargos para Diretoria 
Executiva ou Conselho Deliberativo-Fiscal. 
Art. 5º - Somente poderão integrar as chapas os concorrentes 
associados da APADEVI, que comprovem domicílio no municí-
pio de Guarapuava e estando em dia com as suas obrigações 
pertinentes a APADEVI.
Parágrafo primeiro. O quadro de associados da APADEVI, é 
constituído pelas seguintes categorias:
I - fundadores – as pessoas que participaram da primeira As-
sembleia Geral serão considerados associados fundadores.
II - efetivos – pessoa física associado contribuinte, que par-
ticipe das atividades da APADEVI, por prazo não inferior a 6 
(seis) meses, sem faltas (ou com faltas desde que justificadas) 
ou sanções administrativas, o qual será convidado a compor a 
categoria, a convite da diretoria executiva.
III - contribuintes – são as pessoas físicas e de natureza jurídi-
ca privada no gozo de seus direitos civis que colaboraram com 
a APADEVI por contribuição mensal, semestral ou anual em 
dinheiro.
IV - voluntários – pessoa física que venha compor os serviços 
voluntariado pela APADEVI, no desenvolvimento de suas ativi-
dades, estando isento de pagamento de mensalidades.
V - especiais – são usuários, estudantes, e famílias que este-
jam matriculados nos serviços de atendimento da APADEVI, 
gozando dos mesmos direitos e deveres dos associados con-
tribuintes.
Parágrafo segundo - Os candidatos não poderão concorrer em 
mais de uma chapa, sendo o número delas ilimitado.
Art. 6º - Trinta por cento dos membros da Diretoria executiva 
e do Conselho Deliberativo Fiscal deverá ser de pessoas Defi-
cientes Visuais, pais ou representantes legais.

Da Assembleia Geral
Art.7º - A Assembleia Geral será realizada no dia 17 de outubro 
as 08h nas dependências da APADEVI com a finalidade de di-
vulgação do pleito eleitoral. 

Das Eleições
Art 8º - A eleição será feita em pleito direto e secreto, sendo os 
votos nominais.
Art. 09º -  A apuração dos votos será procedida por uma comis-
são instituída no ato da instalação da mesa.
Art. 10º - Quando for apresentada uma só chapa, a eleição 
será feita mediante aclamação desde que a manifestação seja 
unânime.
Art. 11º - A eleição da diretoria executiva e do conselho fiscal 
dar-se-á por tantas chapas quantas as que tiverem se inscrito 
para tal, na secretaria da APADEVI com a antecedência míni-
ma de 10 dias da data em que a assembleia geral ordinária for 
realizada, indicando os nomes e o cargo respectivo na Diretoria 
Executiva e no Conselho Fiscal.

Das Cargos
Art. 12º - A Diretoria da APADEVI, cujo mandato é de três anos, 
é o órgão Executivo e Coordenador das atividades e realiza-
ções da entidade, representando-a perante terceiros e junto ao 
Conselho Deliberativo-Fiscal e Assembleia. É responsável por 
todos os seus atos e se constituem de:
I - Presidente,
II - Vice-Presidente,
III - 1º Secretário e 2º Secretário,
IV - 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro, 
 V - Diretor de Patrimônio,
VI - Diretor Social,
VII - Suplentes.

Seção I
Das Atribuições da Diretoria Executiva
Art. 13º - Compete a Diretoria executiva:
I - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.
II - Representar a Entidade em qualquer circunstância.
III - Reunir-se ordinariamente uma vez por mês e extraordina-
riamente por convocação do presidente, sempre que se fizer 
necessário.
IV - Divulgar as atividades e realizações da Entidade e pugnar 
pelas suas finalidades.
V - Apresentar à Assembleia Geral o relatório das atividades 
referentes à respectiva gestão.
VI - Elaborar o regimento interno da APADEVI
VII - Aprovar a admissão de associados.
VIII - Elaborar o plano anual de atividade da APADEVI, o seu 
orçamento e as propostas de despesas extraordinárias.
IX - Submeter suas contas ao exame do Conselho Deliberativo-
-Fiscal remetendo-se a seguir a Assembleia Geral.
X - Realizar relatório de suas atividades e situação financeira 
da APADEVI em cada exercício.
XI - Organizar o plano de constituições especiais encarrega-
das da execução dos fins da associação, designar sede e os 
respectivos membros e supervisionar a atuação das mesmas 
comissões.
XII - Promover campanhas de levantamento de fundos, convo-
car Assembleias e Reuniões.
XIII - Promover a participação da APADEVI em diversos even-
tos.
XIV - Receber doações com encargos e fazer doações sempre 
com encargos.
XV - Indicar o nome das pessoas que possam se aprovadas 
para exercerem o cargo de procurador geral e procurador ad-
junto.
§ 1º - O plano anual de atividades e o orçamento, deverão ser 
encaminhados até 90 (noventa) dias a contar da posse da Di-
retoria.
§ 2º - A Aquisição ou alienação de bens que, somente será per-
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mitida se aprovada por decisão de, no mínimo, dois terços dos 
membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

Seção II
Das Atribuições dos Membros da Diretoria Executiva
Art. 14º - Compete ao Presidente:
I - coordenar as atividades da Diretoria Executiva e presidir as 
reuniões, exercendo o voto de desempate;
II - convocar a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo-Fis-
cal e a Diretoria Executiva para as respectivas reuniões;
III - apresentar o relatório anual da Diretoria Executiva sobre 
as atividades da APADEVI ao fim de cada ano e, ao término do 
mandato, à Assembleia Geral;
IV - dirigir a APADEVI atendendo a perfeita consecução de 
seus fins, podendo delegar, parcialmente, suas atribuições;
V - assinar cheques e ordens de pagamento, conjuntamente 
com o Tesoureiro ou com seu substituto estatutário no exercí-
cio do cargo;
VI - instalar, prover e supervisionar assessorias e coordena-
dorias que julgar necessárias, constituindo um colegiado com 
concepções, diretrizes e ações unificadas;
VII - zelar pelo conhecimento, utilização e aplicação dos Regu-
lamentos, e Regimentos Institucionais em vigência, pelos Dire-
tores, Funcionários, Técnicos e Voluntários;
VIII - cumprir e fazer cumprir as prescrições deste Estatuto, 
bem como as diretrizes estabelecidas no Regimento Interno 
da APADEVI;
IX - Representar a Entidade, ativa e passiva, judicial e extraju-
dicialmente;
X - Aprovar a admissão de associados. Convocar, presidir e 
encerrar reuniões e Assembleias Gerais.
XI - assinar: 
a) com o Tesoureiro, papéis que impliquem em movimentação 
e fundos da APADEVI, 
b) com o Secretário, as atas e o expediente da APADEVI.
XII - coordenar as iniciativas e empreendimentos dos demais 
Diretores, Departamentos de Serviços, incentivando-as.
XIII - criar, os Departamentos necessários, designando ou des-
tituindo seus responsáveis, também de acordo com a aprova-
ção da Diretoria.
XIV - proferir o voto Minerva em caso de empate na votação.
Art. 15º - Ao Vice-Presidente compete:
I - auxiliar o Presidente em todos os seus encargos.
II - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos, as-
sim como, em caso de renúncia do mesmo, até o término do 
mandato.
III - coordenar e orientar, com o Presidente, os trabalhos dos 
Departamentos e Serviços.
IV - exercer funções e atribuições supletivas que lhe forem con-
fiadas.
Parágrafo único. Em caso de renúncia, destituição ou morte do 
Presidente, o Vice-Presidente assumirá a Presidência até o fim 
do mandato.
Art. 16º - Ao 1º Secretário compete:
I - substituir, na ordem hierárquica, o Presidente e o Vice-Pre-
sidente.
II - redigir as atas das reuniões e das Assembleias, bem como 
assina-las com o Presidente.
III - verificar os resultados das votações nominais e secretas, 
anotando-as convenientemente.
IV - preparar ao fim da gestão, o relatório para apresentação da 
Assembleia Geral.
V - secretariar as reuniões da Diretoria Executiva.
VI - exercer atribuições que lhe forem confiadas.
Art. 17º - Compete ao 2º Secretário:
I - substituir o 1º Secretário nas suas faltas, licenças e imple-

mentos;
II - exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas.
Art. 18º - Ao 1º Tesoureiro compete:
I - receber as contribuições financeiras de qualquer natureza 
destinadas a Entidade.
II - efetuar pagamentos e emitir cheques e ordem de pagamen-
to assinando-os com o Presidente.
III - organizar a Tesouraria da Entidade escriturando os livros e 
registros competentes.
IV - dar recibo e quitação quando se fizer necessário.
V - elaborar balancetes financeiros mensais encaminhando-os 
ao Presidente para apresentação ao Conselho Deliberativo-
-Fiscal e posterior organização de relatório.
VI - elaborar a previsão orçamentária, semestralmente, e sub-
mete-la à aprovação da Diretora Executiva.
VII - ter sob sua guarda e responsabilidade e os valores da 
APADEVI.
VIII - promover e dirigir a arrecadação da receita da associa-
ção, depositá-la e aplicá-la de acordo com a decisão da Dire-
toria Executiva.
IX - fazer pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida 
por decisão da Diretoria Executiva;
X - manter em dia a escrituração das receitas e das despesas 
da APADEVI, e contabilizá-la sob a responsabilidade de um 
contador habilitado;
XI - Apresentar à Diretoria Executiva os balancetes mensais, 
o relatório anual sobre a situação financeira e a prestação 
de contas, as quais deverão ser encaminhadas ao Conselho 
Deliberativo-Fiscal para o exame e parecer, fornecer a esses 
órgãos as informações complementares que lhe forem solici-
tadas.
Parágrafo único. Compete ao 2º Tesoureiro:
I - substituir o 1º Tesoureiro em suas faltas, licenças e impedi-
mentos;
II - exercer as atribuições supletivas que lhe forem confiadas.
Art. 19º - Compete ao Diretor de Patrimônio:
I - supervisionar, zelar e inventariar o patrimônio da APADEVI;
II - ter sob a sua guarda os bens da APADEVI;
III - encarregar-se da escrituração do material permanente da 
APADEVI mantendo-o em ordem e em dia.
Art. 20º - Compete ao Diretor Social, de acordo com a orienta-
ção da Diretoria Executiva:
I - organizar as atividades sociais;
II - elaborar o programa de solenidades;
III - realizar eventos sociais com a finalidade de arrecadar fun-
dos, após a aprovação. 
IV - promover eventos com a finalidade de arrecadar fundos, 
após a aprovação da Diretoria Executiva.
Art. 21º - Compete aos suplentes:
I - no caso de morte, demissão, exclusão e renúncia assumirá 
aos cargos da Diretoria Executiva os suplentes que assumi-
rão por ordem de idade os quais serão compostos por 3 (três) 
membros que concorrerão na chapa da Diretoria Executiva e 
Conselho Deliberativo Fiscal.

Seção III
Da Procuradoria Geral 
Art. 22º - A Procuradoria Geral, órgão de assessoramento su-
perior, só poderá ser exercida por pessoas de reconhecida ido-
neidade e saber jurídico, inscrita na Ordem dos Advogados do 
Brasil.
Parágrafo único: O Procurador Adjunto tem a atribuição de 
substituir o Procurador Geral nas faltas ou impedimentos deste.
Art. 23º - O procurador Geral e o Procurador Adjunto serão 
investidos nos respectivos cargos por indicação do Presidente 
da APADEVI, após aprovação da Diretoria Executiva.
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Art. 24º - O Procurador Geral terá assento à mesa nas reuni-
ões da Diretoria Executiva e opinará sobre a juridicidade e le-
gitimidade de qualquer matéria discutida, exceto se na mesma 
ocorrer interesse pessoal.
Art. 25º - Não constitui falta funcional a manifestação contrária 
do Procurador Geral sobre matéria de sua competência.
Art. 26º - Compete ao Procurador Geral:
I - atuar na defesa dos direitos das pessoas com deficiências;
II - defender os interesses da APADEVI em juízo ou fora dele, 
mediante expresso mandato do Presidente ou de seu substi-
tuto legal;

Seção IV
Do Conselho Deliberativo-Fiscal 
Art. 27º - O Conselho Deliberativo-Fiscal é o órgão Fiscaliza-
dor, compondo-se de três membros efetivos e três membros 
suplentes, que serão eleitos juntamente com a Diretoria e com 
os mandatos iguais.
§ 1º Compete ao Conselho Deliberativo – Fiscal reunir-se no 
mínimo duas vezes por ano examinar e dar parecer sobre as 
contas da Diretoria Executiva da APADEVI.
§ 2º O Conselho Deliberativo-Fiscal poderá utilizar-se do as-
sessoramento de um Auditor, de um Contador ou de um Técni-
co em Contabilidade, se assim necessitar.
Parágrafo Único – Para compor o Conselho Deliberativo-Fiscal 
serão escolhidos preferentemente pessoas ligadas aos traba-
lhos da APADEVI com experiência quanto ao trabalho dos de-
ficientes visuais.
Art. 28º - Ao Conselho Deliberativo-Fiscal compete:
I - dar parecer sobre as prestações de contas bimestrais e um 
relatório anual;
II – examinar e opinar sobre os relatórios de desempenho fi-
nanceiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realiza-
das;
II - o Conselho decide por seus membros efetivos, que em suas 
faltas ou impedimentos, serão substituídos pelos suplentes;
III- será Presidente do Conselho o primeiro indicado para tal 
fim;
IV - Indicar um novo elemento junto com a Diretoria para a con-
clusão de mandato no caso de vagas existentes.

Dos Mandatos - Substituições 
Art. 29º - Os mandatos da Diretoria Executiva e do Conselho 
Deliberativo-Fiscal serão de três anos.
Art. 30º - Perderá o mandato o membro da Diretoria Executiva 
ou do Conselho Deliberativo-Fiscal que:
I – atentar contra a existência da APADEVI ou vigência do seu 
Estatuto.
II – Agir de má fé, causando prejuízos materiais ou morais à 
Entidade ou a seus associados.
III – Atentar contra os bens da APADEVI.
IV – Reincidentemente e sem justa causa, deixar de desempe-
nhar os cargos para os quais tenha sido eleito.
V – Injustificadamente, faltar a 3 (três) reuniões consecutivas 
ou cinco alternadas.

Da Posse da Diretoria 
Art. 31º – A posse dos membros eleitos ocorrerá no 1º dia útil 
do mês de janeiro de 2019.

Da Divulgação
Art. 32º - A divulgação do processo eleitoral será realizada na 
mídia escrita e falada: TV, rádio e jornal.
Art. 33º – O presente Edital será afixado na Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, na prefeitura Municipal 
de Guarapuava, na Secretaria de Assistência e Desenvolvi-

mento Social e no Núcleo Regional de Educação.
Art. 34º – O presente Edital será publicado no Boletim Oficial 
do Município.

Guarapuava, 12 de setembro de 2018

Salete Aparecida de Quadros
Presidente da APADEVI

ANEXO
CRONOGRAMA DO PLEITO ELEITORAL 

DATA EVENTO HORÁRIO
12/09/2018 Divulgação do Edital 13h
13/09/2018 Início de registro e pro-

tocolo das Chapas
13h

15/10/2018 Término do protocolo 
das Chapas

17h

16/10/2018 Edital com as Chapas 
Protocoladas

15h

17/10/2018 Assembleia Geral 08h
27/11/2018 Eleição da Diretoria Das 08:00h 

às 17:00h
30/11/2018 Divulgação do resulta-

do da eleição
10h

1º dia útil de 
2019

Posse da Diretoria 14h



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  913 de setembro de 2018, Veiculação 13/09/18 Ano XXIV - Nº 1427 Boletim Oficial do Município -  9


