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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
parcelamento, os vencimentos das parcelas serão os seguinDECRETOS
tes:
DECRETO Nº 7073/2018
a) 1ª parcela – 28 de junho de 2019;
Declara de Interesse Social, faixa de área de imóveis que men- b) 2ª parcela – 31 de julho de 2019;
c) 3ª parcela – 30 de agosto de 2019;
ciona e especifica e dá outras providências.
d) 4ª parcela – 30 de setembro de 2019;
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do e) 5ª parcela – 30 de outubro de 2019.
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Parágrafo único. Nos meses em que a data do vencimento da
parcela não coincidir com dia útil, fica automaticamente postergado o vencimento da parcela para o primeiro dia útil subDECRETA
sequente.
Art. 1º Fica declarado de Interesse Social, a faixa de Área de Art. 2º As revisões ou isenções previstas na Lei Municipal nº
Preservação Permanente (APP), cujo eixo é coincidente com o 1.108/2001 deverão ser requeridas no Protocolo Geral do Muleito da sanga de divisa entre o imóvel objeto das transcrições nicípio, dirigido à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 28
685, 791 e 5003, ambas pertencentes ao Serviço de Regis- de junho de 2019.
tro de Imóveis do 3º Oficio e o imóvel objeto das transcrições Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publica19.277, 35.326 e 35.393, pertencentes ao Serviço de Registro ção, revogando o Decreto nº 7069, de 18 de dezembro de 2018
de Imóveis do 1º Ofício, desta comarca, localizada no Bairro e demais disposições em contrário.
Aldeia, nesta Cidade.
Art. 2º A faixa de área constante do artigo anterior encontra- Guarapuava, 19 de dezembro de 2018.
-se em ZPBC- 1 ZONA DE PROTEÇÃO DA BACIA DO RIO
Itacir José Vezzaro
CASCAVEL – 1 de acordo com o Plano Diretor e destina-se
Prefeito Municipal em Exercício
especificamente para ações de desassoreamento de sanga e
construção de bacias para contenção de enxurradas/enchenDECRETO Nº 7080/2018
tes ao longo de 600,00 metros lineares entre os pontos de coordenadas E=450636,32m / N=7197307,17m e E=451139,38m O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
/ N=7196981,90m, do Sistema UTM, Fuso 22 J, tudo conforme Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Art.3º inciso IX, da Lei federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012.
DECRETA
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições constantes no Decreto 6526/2018,
Art. 1º Conforme determina o Artigo 324, da Lei Municipal nº
de 01/02/2018 e demais disposições revogadas.
1.108 de 26 de novembro de 2001, alterado pela Lei Municipal
nº 1434, de 21 de dezembro de 2004, o lançamento do ISS
Guarapuava, 17 dezembro de 2018.
Fixo para prestadores de serviços caracterizados como profissionais autônomos, para o exercício de 2019, ocorrerá da
Itacir José Vezzaro
seguinte forma:
Prefeito Municipal em Exercício
I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido desDECRETO Nº 7076/2018
conto de 8% (oito por cento) sobre o valor do referido imposto;
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do II – o pagamento poderá ser parcelado em no máximo 5 parceParaná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, las, cujo valor mínimo estipulado por parcela será de 01 UFM
– Unidade Fiscal do Município.
III – o vencimento para pagamento à vista, em cota única, fica
DECRETA
estipulado para o dia 28 de junho de 2019 e, optando-se pelo
Art. 1º Conforme determina o art. 324, da Lei Municipal nº parcelamento, os vencimentos das parcelas serão os seguin1.108/2001, alterado pela Lei Municipal nº 1434/2004, o lança- tes:
mento da Taxa de Licença para Verificação de Funcionamento a) 1ª parcela – 28 de junho de 2019;
Regular, para o exercício de 2019, ocorrerá da seguinte forma: b) 2ª parcela – 31 de julho de 2019;
I – para pagamento à vista, em cota única, será concedido des- c) 3ª parcela – 30 de agosto de 2019;
d) 4ª parcela – 30 de setembro de 2019;
conto de 8% (oito por cento) sobre o valor da referida taxa;
II – o pagamento poderá ser parcelado em no máximo 5 (cinco) e) 5ª parcela – 30 de outubro de 2019.
parcelas, cujo valor mínimo estipulado por parcela será de 01
Art. 2º As revisões previstas na Lei Municipal nº 1.108/2001
UFM – Unidade Fiscal do Município.
III – o vencimento para pagamento à vista, em cota única, fica – Código Tributário Municipal, deverão ser requeridas no proestipulado para o dia 28 de junho de 2019 e, optando-se pelo tocolo geral do Município, dirigido à Secretaria de Finanças /
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Departamento de Receita até o dia 28 de junho de 2019.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando o Decreto nº 7070, de 13 de dezembro de 2018 e
demais disposições em contrário.
Guarapuava, 19 de dezembro de 2018.
Itacir José Vezzaro
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIAS
PORTARIA Nº 891/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 136, da Lei Complementar nº 060/2016.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença Adotante ao servidor José Acir Machado, matrícula n.º 7998/7, Servente de Obras, lotado na Secretaria
Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, compreendendo o período de 24/10/2018 a 21/04/2019.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
Guarapuava, 18 de dezembro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 904/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Parágrafo 1°, do Art. 12, da Lei Complementar n° 050/2014,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Avanço Vertical, a servidora ocupante do cargo de Professor, por comprovação de habilitação, conforme abaixo:
SEQ.
1
2
3
4
5

MATR. NOME
14.485/1
11.708/0
17.386/0
15.082/7
16.291/4

ADM. CLASSE
Ejosiane Coblinski
22/02/2008
IV/V
Maria Aparecida Turkiewicz
01/02/2000
Maria Aparecida Turkiewicz
17/07/2015
Simone do Prado Santos
15/04/2009
Simone do Prado Santos
01/08/2012

IV/V
IV/V
IV/V
IV/V

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de dezembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 910/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 731/2018, dilação de prazo por mais 90 (noventa) dias,
a partir de 04 de novembro de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de novembro de 2018.
Guarapuava, 19 de dezembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 911/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 768/2018 e alterada pela Portaria nº 779/2018, dilação de
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prazo por mais 90 (noventa) dias, a partir de 24 de novembro
de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 24 de novembro de 2018.
Guarapuava, 19 de dezembro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 913/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 887/2018, dilação de prazo por mais 60 (sessenta)
dias, a partir de 06 de janeiro de 2019.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 06 de janeiro de 2019.
Guarapuava, 19 de dezembro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 914/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 888/2018, dilação de prazo por mais 60 (sessenta)
dias, a partir de 07 de janeiro de 2019.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos legais a partir de 07 de janeiro de 2019.
Guarapuava, 19 de dezembro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 915/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo, instituída pela Portaria nº 632/2018 e dilação de prazo por mais 90
(noventa) dias, a partir de 24 de novembro de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 24 de novembro de 2018.
Guarapuava, 19 de dezembro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 918/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 676/2018 e alterada pela Portaria nº 693/2018, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 19 de
dezembro de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 19 de dezembro de 2018.
Guarapuava, 20 de dezembro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL Nº
002/2018
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA MUNICIPAL
DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - CGPMPPP
ATA DE REUNIÃO
A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO designada pela
Portaria nº 876/2018, consoante o previsto no Edital de Chamamento Público nº 02/2018 (Procedimento de Manifestação
de Interesse – PMI para apresentação de estudos de (i) modelagem técnico-operacional (abrangendo serviços de engenharia e similares), (ii) modelagem econômico-financeira, e
(iii) modelagem jurídica para a modernização, manutenção e
operação integrada dos serviços de limpeza urbana, de gestão de resíduos sólidos e de outros serviços complementares),
e para fins de cumprimento do disposto no Item “4” do Edital
referido, reuniu-se na data de 17 (dezessete) de dezembro de
2.018 (dois mil e dezoito), às 14h00min, nas dependências da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAG, para abertura dos envelopes contendo os Documentos de Qualificação
apresentados pelas entidades que manifestaram interesse em
participar do PMI.
Assim, procedeu-se à abertura dos envelopes e conferência
da documentação apresentada. Após a devida análise pela
Comissão Especial de Avaliação, conclui-se estarem AUTORIZADAS à apresentação dos ESTUDOS previstos no Edital
supracitado as seguintes empresas:
(1) CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A, pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 01.030.942/000185, representada pelo Sr. FABIO BARTEL ISHIHARA, portador
do CPF/MF nº 195.797.798-13;
(2) ZERO RESÍDUOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ sob o nº 13.157.214/0001-18, representada
pelo Sr. MARCUS VINICIUS NADAL BORSATO, portador do
CPF/MF nº 470.535.269-68.
Ato contínuo, e em atendimento ao previsto no Item “5.1” do
Edital retro mencionado, a Comissão Especial de Avaliação
deliberou que as entidades acima relacionadas devem apresentar seus respectivos ESTUDOS no prazo de 45 (quarenta
e cinco dias), o qual terá início a partir da data de 07 (sete) de
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janeiro de 2.019 (dois mil e dezenove), em virtude das festividades de Natal e de Ano Novo que se aproximam, e também em
razão do recesso das atividades do Município (Decreto Municipal nº 6.978/2018, publicado no B. O. M. nº 1.467, veiculado em
19/11/2018).
Guarapuava, 17 de dezembro de 2.018.
CELSO ALVES DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Presidente da Comissão Especial de Avaliação
RAFAEL BARONI
Procurador Geral do Município
Vice-Presidente da Comissão Especial de Avaliação
CONSELHOS
PARECER TÉCNICO Nº 01/2018
Entidade: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR
Inscrição nº 647 CMAS Curitiba e Programa Inscrição; nº 235 Curitiba
Endereço: Rua Capitão Rocha, 2075 CEP 80030 -180. Guarapuava - PR
Responsável: Ariosandro Vidal - Escritório Regional
Domingos Tarço Murta Ramalho - Presidente
Conforme protocolo do dia 18/09/2018, referente à inscrição dos programas da Entidade Estadual CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ – CIEE /PR, baseado na Resolução n°14/2014 do Conselho Nacional de Assistência Social
- CNAS e Resolução n°016/2014 do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. A Comissão de análise de documentos
e visitas institucionais verificou que a entidade desenvolve programa de assistência social conforme a Lei nº 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial o artigo 1º, que
dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assistência social, conforme
a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, aprovada pela
Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006; e conforme a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009,
que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;e manifesta o seu Parecer Favorável à
inscrição dos Programas:
•Programa Social FAMÍLIA EM AÇÃO – Convivência e Fortalecimento dos Vínculos Familiares, prestado no município de Guarapuava, junto aos CRAS e entidades socioassistenciais, com a finalidade de proporcionar mecanismos para o fortalecimento dos
vínculos familiares, auxiliando na resolução de dificuldades de convivência que porventura ocorram entre adolescentes/jovens e
seus familiares.
•Programa Social JOVEM EM AÇÃO, prestado no município de Guarapuava, junto aos CRAS e entidades socioassistenciais,
com a finalidade de orientar para a promoção da cidadania, para a autonomia, o protagonismo juvenil buscando a melhoria na
qualidade de vida, proporcionando a capacitação profissional e oportunizando o desenvolvimento psicosocial dos adolescentes
e jovens de comunidades vulneráveis.
Ressaltamos que a inscrição da entidade do CIEE/PR já foi realizada na sede da entidade em Curitiba e a inscrição dos Programas foi realizado com base na legislação vigente.
Guarapuava, 20 de novembro de 2018.
Marcio Anderson Miqueta
Presidente do CMAS
RESOLUÇÃO Nº 002/2018

20 de dezembro de 2018, Veiculação 20/12/18

Ano XXIV - Nº 1492

Boletim Oficial do Município - 5

20 de dezembro de 2018, Veiculação 20/12/18

Ano XXIV - Nº 1492

Boletim Oficial do Município - 6

20 de dezembro de 2018, Veiculação 20/12/18

Ano XXIV - Nº 1492

Boletim Oficial do Município - 7

20 de dezembro de 2018, Veiculação 20/12/18

Ano XXIV - Nº 1492

Boletim Oficial do Município - 8

23/03
20
de dezembro
de2315, Veiculação
de 2018, Veiculação
23/03/15 20/12/18

Ano
AnoXXIV
XIX -- Nº
Nº 974
1492

Boletim Oficial do Município - 9

RESOLUÇÃO Nº 003/2018
Súmula: Deliberar pela implantação a curto prazo do serviço socioassistencial para acolhimento de pessoas adultas com deficiência na modalidade Residência Inclusiva, sediada no município de Guarapuava.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava - COMDDEG, no uso de suas atribuições que
lhe confere lei municipal n° 1368/2004, de 16 de julho de 2004, considerando as deliberações da Reunião Plenária no dia 14 de
novembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º - Deliberar pela implantação a curto prazo do serviço socioassistencial para acolhimento de pessoas adultas com deficiência na modalidade Residência Inclusiva, sediada no município de Guarapuava, visando o não rompimento de vínculos dos
(as) acolhidos (as).
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 14 de novembro 2018.

VERA LUCIA BORGES FERREIRA.
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

RESOLUÇÃO Nº 004/2018
Súmula: Aprovar a atualizações e alterações do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava - COMDDEG, no uso de suas atribuições que
lhe confere lei municipal n° 1368/2004, de 16 de julho de 2004, considerando as deliberações da Reunião Plenária no dia 10 de
outubro de 2018, ata nº 09/2018.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar as atualizações e alterações do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava, que passa a vigorar conforme o anexo dessa Resolução.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 10 de outubro 2018.
VERA LUCIA BORGES FERREIRA.
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE GUARAPUAVA / PR – COMDDEG
TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava – COMDDEG, órgão vinculado à Secretaria Municipal responsável pela Política Pública de Assistência Social e criado pela Lei Municipal nº 1368 de 16/07/2004, é
órgão permanente, normativo, deliberativo, sem fins lucrativos, credo político ou religioso, que se regerá por este Regimento e
por resoluções do Conselho Pleno.
Parágrafo Único: São equivalentes, para fins deste Regimento Interno, as expressões Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava, COMDDEG e Conselho.
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TITULO II
DA FINALIDADE
Art. 2º - O COMDDEG, órgão paritário com função consultiva,
deliberativa, controladora e fiscalizadora da política de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, tem por finalidade
congregar e conjugar esforços dos órgãos públicos, entidades
privadas e grupos organizados, que tenham em seus objetivos
o atendimento das pessoas com deficiência, estabelecendo as
diretrizes e a definição da Política Municipal dos Direitos da
Pessoa com deficiência no Município de Guarapuava, Estado
do Paraná.
TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO COMDDEG
Art. 3º - O COMDDEG tem por finalidade possibilitar a participação popular nas discussões, proposições, elaborações e
auxílio na implementação e fiscalização das políticas públicas
voltadas a assegurar o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência, em todas as esferas da administração
pública municipal, a fim de garantir a promoção e proteção das
pessoas com deficiência, assim como exercer a orientação
normativa e consultiva sobre os direitos das pessoas com deficiência no Município de Guarapuava, e para isto apresenta as
seguintes competências:
I – avaliar, propor, discutir e participar da formulação, acompanhar a execução e fiscalizar as políticas públicas para inclusão
das pessoas com deficiência, observada a legislação em vigor,
visando à eliminação de preconceitos e a plena inserção na
vida socioeconômica, política e cultural do Município de Guarapuava, Estado do Paraná;
II – O acompanhamento da elaboração de planos, programas
e projetos da política municipal de integração da pessoa com
deficiência e propor as providências necessárias à completa
implementação e ao adequado desenvolvimento destes planos, programas e projetos;
III – propor a adoção de mecanismos e instrumentos que assegurem a participação e o controle popular sobre as políticas
públicas para a promoção e inclusão das pessoas com deficiência, por meio da elaboração do plano diretor de programas,
projetos e ações, bem como pela obtenção dos recursos públicos necessários para tais fins;
IV– acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais de acesso à saúde, à educação, à assistência
social, à habilitação e à reabilitação profissional, ao trabalho, à
cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer;
V – acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Município, indicando ao Secretário Municipal responsável pela execução da política pública de atendimento às
pessoas com deficiência as medidas necessárias à consecução da política formulada e do adequado funcionamento deste
Conselho;
VI – acompanhar a concessão de auxílios e subvenções a pessoas jurídicas de direito privado atuantes no atendimento às
pessoas com deficiência;
VII – acompanhar, mediante relatório de gestão, o desempenho dos programas e projetos da política municipal para inclusão das pessoas com deficiência;
VIII – apreciar e avaliar a proposta orçamentária da política pública;
IX – propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas governamentais diretamente ligadas à proteção e à promoção dos direitos das pessoas com deficiência;
X – oferecer subsídios para elaboração de anteprojetos de Lei
atinentes aos interesses das pessoas com deficiência;
XI – pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito às pessoas com deficiência;
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XII – incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e
pesquisas sobre a questão das deficiências;
XIII – pronunciar-se sobre matérias que lhe sejam submetidas
em todos os níveis responsáveis pelas políticas públicas para
as pessoas com deficiência;
XIV – aprovar critérios para o credenciamento de entidades de
defesa de direitos ou de atendimento às pessoas com deficiência que pretendam integrar o Conselho Municipal;
XV – receber petições, denúncias, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados às pessoas com deficiência, adotando as
medidas cabíveis;
XVI – promover canais de diálogo com a sociedade civil;
XVII – propor e incentivar a realização de campanhas que visem à sensibilização, prevenção de deficiências e à promoção
dos direitos das pessoas com deficiência;
XIII – promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organismos municipais, nacionais e internacionais visando atender aos seus objetivos;
XIX – incentivar e estimular o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
XX – receber de órgãos públicos, entidades privadas ou de particulares todas as informações necessárias ao exercício de sua
atividade;
XXI – manifestar-se, dentro dos limites de sua atuação, acerca
da administração e condução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade particular ou
pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo,
quando entender cabível, solicitação e/ou recomendação ao
representante legal da entidade;
XXII – avaliar as políticas públicas municipais de atendimento
especializado à pessoa com deficiência visando à sua plena
adequação;
XXIII – elaborar e atualizar total ou parcial seu Regimento Interno.
Art. 4° - Caberá ao COMDDEG, no prazo máximo de 90 (noventa) dias que antecede ao término do mandato de seus membros, convocar o processo eleitoral da Sociedade Civil através
de Conferência Municipal ou Assembléia com a finalidade de
eleger novos membros.
§ 1º - Para a organização e a realização da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou para a Assembléia de eleição, o conselho constituirá uma comissão
organizadora, composta paritariamente por membros de organizações governamentais e não governamentais.
§ 2º - Na falta de convocação para os fins deste artigo, dentro
do prazo previsto, poderão os seus membros, em número mínimo de 50% (cinqüenta por cento), efetivar sua convocação
mediante comissão para este fim constituída.
TÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO COMDDEG
Art. 5º - O COMDDEG reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a
cada mês, e extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, por convocação de seu Presidente ou da maioria absoluta de seus membros titulares.
§1º As datas das reuniões ordinárias do Conselho constarão
em cronograma anual, aprovado na primeira reunião do ano.
§2º Os temas para inclusão na pauta deverão ser encaminhados pelos conselheiros, inclusive os de interesse de qualquer
cidadão ou segmento, no prazo mínimo de 2 (dois) dias anteriores à reunião ordinária para análise.
§3º Os conselheiros poderão apresentar assuntos extraordinários, cuja inclusão na pauta será submetida à deliberação dos
mesmos, no início da reunião.
Art. 6º - O COMDDEG tomará as suas decisões em reunião
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plenárias, mediante votação por maioria simples ressalvada os
casos específicos previstos neste Regimento Interno.
§1º Durante a sessão plenária, cada membro titular do COMDDEG terá direito a um único voto por matéria, podendo o titular
ser substituído pelo seu respectivo suplente, em caso de ausência ou impedimento.
§2º As funções desempenhadas pelos membros do Conselho serão consideradas serviços públicos relevantes, sendo o
mandato-exercício gratuito, sem remuneração.
§3º Quando for determinado o comparecimento dos membros
às sessões do conselho, ou a sua participação em diligências
por este autorizada, suas ausências deverão ser justificadas,
em quaisquer outros serviços por eles desempenhados.
§4º A deliberação das matérias sujeitas às Comissões Temáticas obedecendo à seguinte ordem:
I – o presidente dará a palavra ao Relator da Comissão Temática respectiva, que apresentará seu parecer, ou relatório,
verbalmente ou por escrito.
II – o relator terá o prazo de 5 (cinco) minutos para sua exposição, podendo ser prolongado a critério da plenária dada a
natureza do assunto em pauta.
III- terminada a exposição, a matéria será posta em discussão
aberta para todo o Plenário e aos presentes á reunião, por ordem de inscrição;
IV - encerrada a discussão, far-se-á a votação.
§5º O parecer do Relator deverá constituir-se de relato fundamentado e elaborado na respectiva Comissão.
Art. 7º - Em atendimento ao disposto no art. 18 da Lei 1368/04,
a Secretaria Municipal de Administração, prestará ao COMDDEG o apoio material e humano necessário ao seu funcionamento, considerando a previsão orçamentária.
TÍTULO V
DA COMPOSIÇÃO
Art. 8º - Integram o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava – COMDDEG, membros
efetivos e seus respectivos suplentes, em igual número da seguinte forma:
I - Sete representantes do Poder Público:
a) Um representante das Instituições de Ensino Superior Públicas;
b)Um representante da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura;
c)Um representante da Secretaria Municipal de Habitação e
Urbanismo;
d)Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
e)Um representante da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social;
f)Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
g)Um representante do Núcleo Regional de Educação.
II - Sete representantes da Sociedade Civil:
a)Um representante da área auditiva;
b)Um representante da área física;
c)Um representante da área intelectual;
d)Um representante da área visual;
e)Um represente do CREA e AEAGRO;
f)Um representante das Instituições de Ensino Superior privada;
g)Um representante do Conselho Regional de Psicologia CRP/Conselho Regional de Serviço Social - NUCRES.
Art. 9 - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava – COMDDEG elegerá, dentre seus
membros, para mandato de 02 (dois) anos, presidente, vice
– presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, de forma paritária,
com representação governamental e não governamental, por
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maioria simples de votos;
§ 1º - Os representantes dos órgãos governamentais serão indicados e nomeados pelo Prefeito Municipal, dentre os integrantes das Secretarias do Município com interesses afim, por
um período de dois anos, permitida uma recondução, podendo
ser substituído a qualquer tempo;
§ 2º - Os delegados das entidades não governamentais, eleitos
em assembléias próprias de cada entidade ou organização, indicarão, mediante a realização da Conferência Municipal, seus
representantes titulares e suplentes, com mandato de 02 (dois)
anos e com direito à recondução por período igualitário, sob a
fiscalização do Ministério Publico;
§ 3º- Todos os suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de Guarapuava – COMDDEG poderão
participar das reuniões ordinárias e extraordinárias, com direito
a voz e direito a voto somente na ausência do Titular;
§ 4º - O conselheiro titular ou suplente será substituído por decisão do Conselho nas seguintes hipóteses:
a) Renúncia;
b)O requerimento do Chefe do poder Executivo Municipal em
relação aos seus representantes;
c)O requerimento do segmento da sociedade Civil em comum
acordo se houver mais de uma entidade, que tenha assento
no Conselho em relação aos seus respectivos representantes;
d)Pela morte do conselheiro;
e)Incapacidade definitiva do conselheiro;
f)Pela falta injustificada do conselheiro às reuniões do conselho
por três vezes consecutivas ou 5 alternadas dentro do período
de um ano;
g)Na hipótese da alínea “f” deste artigo, o Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência comunica o segmento do representante faltante para que indique ou eleja outro
conselheiro no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data
de recebimento da Notificação de substituição do conselheiro
governamental ou não governamental.
Parágrafo único- A eleição da “Diretoria” dar-se-á após a eleição na Conferência de seus conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava
– COMDDEG e seus membros tomarão posse no máximo em
trinta dias após a eleição e a publicação no diário oficial do
Município e imprensa local.
TÍTULO VI
DOS ÓRGÃOS
Art.10 - São órgãos do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de Guarapuava – COMDDEG.
I-O plenário
II-A Diretoria Executiva
III-A Secretaria Executiva
IV-As Comissões Temáticas
Seção I
Do Plenário
Art. 11 - O Plenário, órgão superior do COMDDEG, é composto
por seus membros titulares ou suplentes que os representam
na ausência, em exercício pleno de seus mandatos.
Art. 12 - O Plenário só poderá funcionar em primeira convocação, com a maioria absoluta de seus membros e após 15
minutos, em segunda convocação, com qualquer número de
participantes.
Art. 13 - Serão incentivadas a participar das Reuniões Plenárias do COMDDEG, objetivando a auto defensoria, pessoas
com deficiência que terão direito a voz, sem direito a voto.
Art. 14 - Para melhor desempenho do COMDDEG, poderão
ser convidadas pessoas com notório conhecimento, como objetivo de prestar assessoramento ao Colegiado em assuntos
específicos.
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Art. 15 - As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria absoluta dos votos dos Conselheiros inscritos no COMDDEG, especificando os votos a favor, os votos contra e as abstenções, observando a paridade.
Art. 16 - Ao Plenário compete:
I – examinar e aprovar soluções referentes aos problemas submetidos ao mesmo, conforme competências definidas neste
Regimento ou por solicitação expressa de qualquer Conselheiro;
II – criar e deliberar sobre a composição das Comissões necessárias ao funcionamento do Conselho;
III - deliberar sobre matérias encaminhadas pelas Comissões.
IV - deliberar sobre divergências em matérias que envolvam
mais de uma comissão;
V- alterar o presente Regimento Interno, por meio de deliberação de 2/3 em reunião plenária;
VI – cumprir e fazer cumprir todas as metas propostas na Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência;
VII - deliberar sobre a administração de recursos financeiros de
acordo com o Art. 16 da Lei 1368/2004.
Art. 17 - As deliberações do Plenário poderão ser subsidiadas
pelas Comissões Temáticas que funcionarão como instância
de natureza técnica.
Art. 18 - O conselheiro que não se julgar suficiente esclarecido poderá pedir vista da matéria pelo prazo de no máximo 15
(quinze) dias úteis, mesmo que mais de um membro do Conselho a solicite, podendo, a juízo do Plenário, ser reduzido para 5
(cinco) dias úteis, contados do ato de encerramento da reunião.
Parágrafo único – É facultado aos Conselheiros solicitar o reexame, por parte do Plenário, de qualquer resolução normativa
exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade,
incorreção ou inadequação técnica ou de outra natureza.
SEÇÃO II
DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Art. 19 - Compete ao Presidente do COMDDEG:
I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - representar o COMDDEG em todas as suas reuniões, em
juízo ou fora dele, podendo delegar a sua representação ad
referendum do Conselho;
III - cientificar- se de todos os assuntos e ações de caráter técnico e administrativo relacionados com a área de atuação;
IV – exercer voto nominal e de qualidade, quando necessário;
V – manter, sempre que necessário, o Chefe do Poder Executivo e o Secretário do Órgão Municipal, ao qual o COMDDEG
está vinculado, informados sobre as atividades e decisões do
Conselho;
VI – solicitar ao Secretário da Pasta correspondente, no que
couber, a execução das deliberações emanadas do Conselho;
VII - formalizar, após aprovação do COMDDEG, os afastamentos e licenças dos seus membros;
VIII - determinar a inclusão na pauta de trabalhos dos assuntos
submetidos a exame do COMDDEG;
IX - instalar as comissões constituídas pelo COMDDEG;
X - outras atribuições definidas em lei ou que lhe forem autorizadas pelo Conselho.
Art. 20 - O Presidente do COMDDEG, em suas faltas e impedimentos, será substituído pelo Vice-presidente, a quem competirá o exercício de suas atribuições.
Parágrafo Único – Na falta do Presidente ou impedimento também do Vice-Presidente, o primeiro secretário assume as funções do Presidente.
Art. 21 - Ao Vice-Presidente compete:
I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências
II - acompanhar as atividades do 1 º Secretário Executivo;
III - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;
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IV - exercer as atribuições que a ele sejam conferidas pelo Plenário.
DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS
Art. 22 - O 1 º e 2 º 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, responsável pela Política Pública de Assistência Social o apoio técnico, a estrutura administrativa financeira
e do pessoal necessário para o adequado desenvolvimento
dos trabalhos.
Art. 23 - Compete ao 1 º 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 submetê-las 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. 24 - As ações dos Secretários Executivos serão subordinadas ao Presidente que atuará em conformidade com as
decisões do Plenário.
Art. 25 - O 1 º Secretário Executivo, em suas faltas ou impedimentos, será substituído pelo 2 º Secretário Executivo a quem
competirá o exercício de suas atribuições.
Art. 26 - Ao 2 º Secretário Executivo compete:
I - substituir o 1 º Secretário Executivo em seus impedimentos
e ausências; II - acompanhar as atividades do 1 º Secretário
Executivo;
III - auxiliar o 1 º Secretário Executivo no cumprimento de suas
atribuições;
IV - exercer as atribuições que a ele sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo Plenário.
TÍTULO VII
DAS
COMISSÕES
TEMÁTICAS,
PERMANENTES,TEMPORÁRIAS E ESPECIAL
Art. 27 - As Comissões Temáticas, permanentes ou temporárias, serão constituídas por deliberação da sessão plenária.
§1º Cada Comissão, com designação e atribuições serão fixadas em resolução especifica do conselho. Será composta
de, no mínimo 4 (quatro) conselheiros titulares ou suplentes,
podendo, ainda convidar, representantes civis ou de entidades
públicas ou privadas.
§2º O coordenador e o Relator das Comissões Temáticas serão
escolhidos internamente, por seus próprios membros.
§3º As Comissões Temáticas serão compostas por representantes governamentais e não governamentais.
§4º Os estudos desenvolvidos pelas Comissões Temáticas serão apresentados em forma de parecer, relatório e/ou minuta
de resolução e posteriormente, submetidos à deliberação do
COMDDEG.
§5º é facultada a participação, com direito a voz de qualquer
outro conselheiro, titular ou suplente que não aqueles designados pela resolução que constituiu a comissão.
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Art. 28 - Aos Coordenadores das Comissões de Trabalho ou
grupos de estudos incumbe:
I – coordenar reuniões das comissões ou grupos de trabalho;
II – assinar listas de presença de reuniões e das propostas pareceres recomendações elaboradas pelas comissões ou grupo
de trabalho encaminhando-as a Secretaria do Conselho;
III – solicitar da diretoria do Conselho apoio necessário ao funcionamento da respectiva comissão ou grupo de trabalho;
IV – prestar contas junto ao colegiado dos recursos colocados
à disposição da comissão ou grupo de trabalho.
Art. 29 - São 03(três) as Comissões Permanentes, cada uma
formada por no mínimo 04 (quatro) Conselheiros, respeitando-se o princípio da paridade, sendo que as comissões estão assim designadas:
§ 1º Comissão Permanente de Financiamento, Orçamento e
Gerenciamento do Fundo Municipal.
§ 2º Comissão Permanente de análise de documentos e visitas
institucionais;
§ 3º Comissão Permanente de articulação e comunicação.
Art. 30 - Compete à Comissão de Financiamento, Orçamento
e Gerenciamento do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência:
I. Propor a destinação e analisar a aplicação dos recursos do
Fundo Municipal voltados à garantia dos direitos de pessoas
com deficiência;
II. Analisar e emitir parecer aos processos encaminhados ao
conselho, com base nos parâmetros e deliberações dos recursos do Fundo Municipal;
III. Manter o Conselho informado sobre a situação orçamentária e financeira do Fundo, analisando e encaminhando demonstrativos de acompanhamento e avaliação dos recursos;
IV. Propor os parâmetros técnicos operacionais para conhecimento das instituições que desejam se habilitar na obtenção de
recursos do Fundo;
V. Propor campanhas de incentivo, visando captação de recursos.
VI. Acompanhar a proposta orçamentária Municipal;
VII. Sugerir alterações na proposta orçamentária com vistas a
garantir os interesses das pessoas com deficiência, garantindo
prioridade no atendimento.
Art. 31 - Compete à Comissão de análise de documentos e
visitas institucionais;
I.Acompanhar as propostas de capacitação permanente voltadas aos conselheiros e profissionais que atuam na garantia de
direitos de pessoas com deficiência;
II.Analisar criteriosamente por meios Legais os pedidos de inscrição de entidades sem fins lucrativos e exclusivas de atendimento a pessoas com deficiência, expedindo Parecer a Entidade, Fundação, Instituição, Associação que requerer a análise.
III.Realizar Visitas as instituições, Entidades e demais locais
quando acionados ou através de denúncia no quesito de acessibilidade as Pessoas com deficiências.
IV.Propor mecanismos de articulação entre o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e os demais Conselhos para integração das ações e facilitação dos programas
relativos à pessoa com deficiência.
Art. 32 - Compete à Comissão de Articulação e Comunicação
I. Propor, estimular e acompanhar ações de mobilização e articulação dos diversos atores em prol da garantia dos direitos de
pessoas com deficiência;
II. Subsidiar o Conselho com informações, notícias e comunicações relevantes na área da pessoa com deficiência;
III. Promover e participar de debates permanentes entre Conselho Estadual e os Conselhos das diferentes políticas públicas
setoriais;
IV. Propor campanhas em prol da pessoa com deficiência;
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V. Encaminhar e acompanhar junto aos órgãos competentes,
denúncias de todas as formas de negligências, discriminação,
exclusão, exploração, omissão, ou seja, todo e qualquer tipo
de violação de direitos das pessoas com deficiência, fiscalizando a execução e tomando as medidas necessárias à sua
apuração;
VI - Estimular a criação de Fóruns Permanentes e espaços
de participação social para promoção dos direitos de pessoas
com deficiência;
Art. 33 - O Conselho poderá deliberar pela criação de Comissões temporárias, vinculadas ao COMDDEG, cuja área de
abrangência, a estrutura organizacional e funcionamento serão
estabelecidos em resolução aprovada pelo Plenário.
Art. 34 - A Comissão Especial de Ética será formada por 03(
três) a 05( cinco) Conselheiros titulares ou suplentes, escolhidos em votação secreta, presidida por esta comissão, cabendo
prestar assessoramento ao Colegiado em assuntos específicos.
TÍTULO VIII
DA CONFERÊNCIA
Art. 35 - A Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência será convocada pelo COMDDEG, no período de até 60 (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 serão eleitos
conforme critérios estabelecidos em regulamento próprio a ser
elaborado e aprovado pelo COMDDEG.
Art. 37 - As sessões e as convocações do Conselho e da Conferência Municipal serão públicas e precedidas de ampla divulgação.
Art. 38 – A composição e participação será organizada por este
Conselho com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social e das entidades de atendimento e
defesa de direitos das pessoas com deficiência cadastradas
no Conselho e que constituirão uma comissão de organização.
Parágrafo único. Compete ainda à Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa com deficiência:
I – avaliar e rever as decisões administrativas do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência, quando provocadas;
II – aprovar seu regimento interno;
III – aprovar e dar publicidade a suas resoluções, registradas
em documento final.
Art. 39 - O Regimento Interno da Conferência Municipal dos
Direitos da Pessoa com deficiência deverá dispor sobre a forma do processo eleitoral dos representantes da sociedade civil
no COMDDEG
Parágrafo Único - para a organização e realização da Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o
COMDDEG constituirá uma comissão organizadora, composta
paritariamente por membros do Conselho, podendo ainda ser
convidados representantes de outras organizações governamentais e não governamentais.
TÍTULO IX
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIENCIA
Art. 40 - Cabe ao COMDDEG, a deliberação sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, criado pela LEI 2218/2013 que altera a Lei
1368/2004 e institui o Fundo Municipal.
§ 1º. Os recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência serão utilizados exclusivamente
para aplicação em planos, programas, projetos e ações voltados à pessoa com deficiência.
§ 2º. Os recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos

20 de dezembro de 2018, Veiculação 20/12/18

Ano XXIV - Nº 1492

da Pessoa com Deficiência, 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 com deficiência do Município de Guarapuava, bem
como para capacitação de recursos humanos, de acordo com
a deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência;
Art. 41 - O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será gerido por uma Junta Executiva, integrada por 03
(três) servidores da administração Pública Municipal, designados pelo prefeito em vigência conforme Lei 2218/2013;
I - A presidência da Junta será o Gestor da Política da Assistência Social do Município de Guarapuava;
II - A tesouraria ficará ao encargo de servidor Público Municipal, com conhecimento na área de finanças públicas;
III - O terceiro integrante da junta deverá ser necessariamente,
o contador geral do Município.
Art. 42 - A operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência é regulamentada por Decreto do
Executivo Municipal.
Parágrafo Único – A junta executiva está obrigada a prestar
contas bimestralmente ao Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e às entidades governamentais, das
quais tenha recebido dotações, subvenções ou auxílio, além de
apresentar o balanço anual a ser publicado na imprensa local.
Art. 43 - 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;
II - manter os controles 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 destinados as
pessoas com deficiência;
VI - manter o controle escritural das aplicações financeiras
levadas a efeito no Município, nos termos das resoluções do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
Art. 44 - Cabe ao COMDDEG liberar os recursos a serem aplicados em benefícios da Pessoa com Deficiência, nos termos
das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.
§ 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 com Deficiência e Junta Executiva constituindo-se como parte integrante do Orçamento do
Município.
Art. 45 - O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 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 às pessoas com deficiência do
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Município de Guarapuava-PR, obedece as seguintes normas:
I - os recursos destinados ao Fundo serão depositados em
instituição financeira oficial em conta especial sob a denominação “Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência”;
II - a destinação dos recursos financeiros do Fundo será liberada para atender a realização de projetos, programas e atividades aprovadas de acordo com as prioridades estabelecidas
pelo COMDDEG.
Art. 46 - Constituem fontes de recursos do FUNDO:
I - as transferências do Município;
II - as transferências da União, do Estado, de seus órgãos
e suas respectivas autarquias, fundações, fundos, empresas
públicas e privadas e sociedades de economia mista, como o
Conselho Nacional e Estadual da Pessoa com Deficiência 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 fundo;
VI - demais fontes de recursos previstos na Lei nº 0042/2013.
Art. 47 - O Fundo não mantém pessoal técnico-administrativo
próprio, que na medida da necessidade é fornecido pelo Poder
Público Municipal.
Parágrafo único. A contabilidade do Fundo é organizada e processada pela Diretoria Contábil Financeira Geral e Secretaria
Municipal de Finanças ou órgão Municipal competente, de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente.
TÍTULO X
DOS CRITÉRIOS PARA REGISTRO E RENOVAÇÃO DE
REGISTRO DAS ENTIDADESSEM FINS LUCRATIVOS NO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIADE GUARAPUAVA – PR
Art. 48 - Poderão obter registro no Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava-PR –
COMDDEG as entidades, sem fins lucrativos, que atuem exclusivamente no município de Guarapuava e promovam atos
no campo da política de atendimento, defesa e garantia dos
Direitos das Pessoa com Deficiência.
I - Atuar em conformidade com a lei nº 13.146, de 6 de julho
de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais Legislações
em vigência.
II - Inscrição ativa no Conselho Municipal de Assistência social.
Art. 49 - Caso não possua inscrição no conselho de Assistência social, devera apresentar documentação solicitada através
de resolução pelo conselho municipal da Pessoa com Deficiência .
Art. 50 - Somente será concedido o registro à Entidade que
seja Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos e
que esteja regularmente constituída e cujo ESTATUTO, em
suas disposições, estabeleça que:
I - Aplicam suas rendas, seus recursos e eventual resultado
operacional integralmente no município de Guarapuava, na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
II - Não distribuem resultados, dividendos, bonificações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma;
III - Não percebam os seus diretores, conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios direta ou indiretamente, por qualquer forma
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ou título em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
IV - Em caso de dissolução ou extinção, destinarem o eventual
patrimônio remanescente a entidades com atividades congêneres.
V - Entidades Não-Governamentais Privadas que atuam sem
fins lucrativos: Pessoas jurídicas de direito privado, constituídas na forma de Associações, Instituições, Fundações ou Sociedades Civis.
Art. 51 – Deverão ser apresentados para registro e renovação
de entidades sem fins lucrativos junto ao COMDDEG, os documentos que constam na RESOLUÇÃO Nº 002-COMDDEG de
10 de Outubro de 2018.
TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 52 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado no
todo, ou em parte, mediante aprovação da maioria absoluta
dos membros do COMDDEG.
Art. 53 - Todos os conselheiros têm livre acesso à documentação do COMDDEG, observado o sigilo legal.
Art. 54 - Fica expressamente proibida a manifestação político-partidária e religiosa nas atividades do Conselho.
Art. 55 - Nenhum membro pode agir em nome do Conselho
sem prévia delegação.
Art. 56 - O Conselho acompanhará todos os assuntos do seu
interesse nos planos municipal, estadual, nacional e internacional, realizando estudos, debates e propondo ações.
Art. 57 - Registrando-se dúvidas de interpretação ou constatando-se lacuna neste Regimento Interno, o plenário deve
decidir a respeito.
Art. 58 - Todos os órgãos e entidades inscritos no COMDDEG
tem livre acesso a toda documentação do Conselho, às resoluções, aos atos de sua instituição e regimentação e a outros
existentes.
Art. 59 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, 10 de Outubro de 2018.
Vera Lucia Borges Ferreira
Presidente
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência COMDDEG
RESOLUÇÃO Nº 061/2018
Súmula: Retira de condicionalidades o registro de Inscrição
da Associação Betel e da AEPAPA –Associação de Estudos,
Pesquisas e Auxílio às Pessoas com Alzheimer no Conselho
Municipal de Assistência Social do Município de Guarapuava.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de
22/12/95, considerando o Despacho n°450/2018 da Procuradoria Geral do Município, considerando o ofício nº 01188/2018
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e considerando as deliberações da plenária ordinária realizada em 11/12/2018. (Ata nº021/2018),
RESOLVE:
Art. 1º - Retirar de condicionalidades o registro de inscrição
das Entidades abaixo relacionada:
Associação Betel - Inscrição nº 021/2013 CNPJ:
77.141.380/0001-09;
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Associação de Estudos, Pesquisas e Auxílio às Pessoas
com Alzheimer – AEPAPA – Inscrição nº 022/2014, CNPJ:
16.738.827/0001-37
Art. 2º - Revogar a suspensão da destinação de recursos da
política de Assistência Social.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava,11 de dezembro de 2018.
Marcio Anderson Miqueta
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2018
Concede autorização Legislativa ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, para licenciar-se do cargo para tratamento de saúde.
Autores: Mesa Executiva
Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e
eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1° Fica concedido ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, autorização,
para licenciar-se do cargo para tratamento de saúde, no período de 19 de dezembro de 2018 a 08 de janeiro de 2019.
Art. 2º Autorização concedida no artigo anterior é de conformidade com o que determina a Lei Orgânica do Município de
Guarapuava e o Regimento Interno do Poder Legislativo.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua aprovação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 19 de dezembro
de 2018.
JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente
PEDRO LUIZ MORAES
2º Vice-Presidente
SERGIO ANDRÉ NIEMES
2º Secretário
DANILO DOMINICO
1º Vice-Presidente
VALDOMIRO BATISTA
1º Secretário
ALDONEI LUÍS BONFIM
3º Secretário
EXTRATO DE CONTRATO n. 054/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO
ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA, CONFORME HABILITAÇÃO JUNTO AO CREA E/
OU ÓRGÃOS FISCALIZADORES, PARA EXECUÇÃO DE
PROJETOS PARA REFORMAS E READEQUAÇÕES DE
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ÁREAS E ESTRUTURAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPUAVA. COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DOS PROJETOS, QUANTITIVOS, DESCRITIVOS, O
ACOMPANHAMENTO, RECOLHIMENTO DE ARTS E TAXAS,
A APROVAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E MEDIÇÃO
DOS TRABALHOS REALIZADOS, ESTAS, PARA EFEITOS
DE PAGAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE
GUARAPUAVA.
CONTRATANTE: Poder Legislativo de Guarapuava – PR
CNPJ n. 77.774.495/0001-30.
CONTRATADA: Rodakowski & Onofre Ltda - ME
CNPJ nº 81.644.726/0001-69
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8666/93 e suas alterações.
VALOR TOTAL :R$ 14.300 (quatorze mil e trezentos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2018
DOTAÇÃO: 01 Câmara Municipal; 01.001 Legislativo Municipal; 01.031.0001.2001 Atividades da Câmara Municipal;
3.3.90.39.05.00 Serviços Técnicos Profissionais
Guarapuava, 20 de dezembro 2018.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava

Boletim Oficial do Município - 16

23/03
20
de dezembro
de2315, Veiculação
de 2018, Veiculação
23/03/15 20/12/18

Ano
AnoXXIV
XIX -- Nº
Nº 974
1492

Boletim Oficial do Município - 17

