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DECRETO N' 401/2002

o Prefe,to do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, considerando a necessidade de se proceder
ajuste nas contas públicas, através da contenção de
despesas e determinação de normas administrativas a
serem Implantadas,

DECRETA

Art. 1° - Todo novo projeto ou obra acima
de R$ 50000,00 (cinqüenta mil reais) deve ser submetido
ao Conselho Popular correspondente ou à assembléia do
Planejamento Comunitário.

Art. 20
• O almoxarifado central receberá

toda mercadoria adquirida por qualquer Secretaria do Muni-
cipio e as conferirá com as respectivas notas fiscais.

Art. 3' - O Departamento de Transportes
do Município é o responsável por toda a frota de veiculas,
ficando sob a responsabilidade do Diretor o controle,
m<3nutenção e coordenação única.

Art. 40
- Toda compra efetuada pelas Se-

cretarias do Municlpio serao unificadas e realizadas através
do Departamento de Compras e coordenadas pela Secre-
taria Municipal de Administração.

Art. 5. - Toda a compra efetuada por
qualquer Secretaria do Municlpio, deverá ser solicitada ao
Departamento de Compras, acompanhada da respectiva
requisição preliminar, ficando proibidas compras realizadas
sem estes procedimentos, sob pena de devolução das
mercadorias aos fornecedores e sançóes administrativas
para quem descumprir estas normas.

Art, 60
- Somente serão mantidas as con-

tas verbas das Secretarias de Saúde, Finanças e Gabinete.

Art. 70
- A partir da publicação deste De-

creto fica vedado aos ârgãos municipais, assim entendidos
os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo:

I - locação ou assinatura de serviço
móvel celular;

11- aquisição e locação de imóveis;

111- aquisição, locação ou arrendamento
mercantil de equipamentos de reprografia e de informática;

IV - abertura de concurso público ou
realização de teste seletivo para admissão de pessoal, ain-
da que temporário e contratação de estagiarias;

v - contratação de serviços técnicos pro-
fissionais especializados enquadrados no Art. 13 da Lei
n'8666 de 21.06.93;
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VI - cessão de servidores públicos com
õnus para o Municipio, salvo a órgãos do mesmo Poder, as
cessões somente serão autorizadas mediante ressarci.
mento ao Munlcipio;

VII - aditamento, inclusive para prorroga-
ção de contratos pertinentes a obras, serviços, compras e
locações sem a prévia e expressa anuência da Secretaria
de Administração.

Art. a° - Este Decreto entrará em vigor, na
data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trario

Gabinete do Prefeito do Município de Gua-
rapuava, em 23 de maio de 2002.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração,

DECRETO N' 402/2002

o Prefeito do Municipio de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas, tendo em vista o que determina o art. 40, ~ 1°,
Inciso 11.da Constituição Federal e arl. 164. Inciso 11.da Lei
C(')I)'plementar n° 001/91 e alteraçóes introduzidas pela Lei
COIn~,e:nentar n° 003/95, atendendo ao contido no reque~
flmento protocolado sob n' 1266/2002 de 14.02.2002,

RESOLVE

Ar!. 1° - APOSENTAR COMPULSORIA-
MENTE, o Servidor ARlINDINO JOSE GONÇALVES, inte-
grante do Quadro Permanente desta Municipalidade, lotado
na Secr€:taria de Administração, exercendo o Cargo de Mo-
torista de Veículos Pesados, fixando seus proventos de
inatividade em R$ 1.672,80 (um mil, seiscentos e setenta e
dois reais e oitenta centavos), anuais e integrais, inclusive
adicionais, a partir de 30 de outubro de 2001.

Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de

Guarapuava, em 23 de maio de 2002:

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração

PORTARIA N.' 096/2002

o Prefeito do Municipio de Guarapuava,
~stado do Paranâ, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

RESOLVE

Autorizar a disposição funcional do Ser-
vidor VITOR HUGO FONSECA, matricula n.' 9793/4, para
prestar serviços junto ao Sistema de AbasteCImento de
Guarapuava SANEPAR, no periodo de 20/05/2002 a
19/05/2003, com ônus para o Municipio de Guarapuava,
mediante ressarcimento

Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de
maio de 2002.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração
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PORTARIA N." 097/2002

o Prefeito do Municipio de Guarapuava,
Estado do Paranà, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1." - Criar COMISSÃO PARA ANÁ-
LISE DO PRDGRAMA DE ENSINO DE INGLÊS PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL.

Art. 2.° - Designar membros para compo-
rem a referida comissão, sob a coordenação do primeiro, os
seguintes representantes:

MARCO ANTONIO FARAH - Procurador Geral do Municipio

LUIZ CLÁUDIO SEBRENSKI - Assessor Juridico

MARIA MAGDALENA NERONE - Vereadora

\ 'l "'OR CASAGRANDE - Vereador

Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de
maio de 2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

COCPM - COMISSÃO ORGANIZADORA DE
CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N" 13/02

A Presidente da COCPM - Comissão
Organizadora de Concursos Públicos do Município de Gua-
rapuava, no uso de suas atribuições e para atender o con-
tido no Edital nO 01/99 - Regulamento do Concurso Público
;:J":"l :') cargo de Auxiliar de Enfermagem, CONVOCA os

ca:ldidatos classificados abaixo relacionados, para
comparecerem no periodo de 20 a 29 de maio de 2002, no
Centro de Saúde Municipal, para realizarem exames
médicos pré-admissionais e, caso estejam aptos, deverao
comparecer no Departamento de Pessoal da Prefeitura Mu-
nicipal de Guarapuava para assumirem suas funções.

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

46" - ROGERiO JOSÉ F. DE ALMEIDA

47" - MARILENE FOLDA RIOS

o não comparecimento no prazo pre-
estabelecido implica na táCita aceitação da desistência da
vaga, bem como, de todos os direitos decorrentes de sua
aprovação no concurso, sem posterior recurso.

Guarapuava, 17 de maio de 2002.

la) VILMA DA FATIMA XAVIER
Presidente da COCPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA-PARANÁ

AVISO

o Municipio de Guarapuava, Estado do
Paraná leva ao conhecimento dos interessados que em
conformidade com a Lei Federal nO8.666/93, com redação
alterada pela Lei Federal n' 8.883/94 e alterações
posteriores, encontra-se aberta a Licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS N." 004/2002-PMG. OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentlcios: Pereclveis, Formulados
e Básicos para o P.M.A.E. - Programa Municipal de
Alimentação Escolar - Secretaria Municipal de Educação e
Cuitura. TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço por item para
os lotes 01,02 e 03, para o lote 02 o menor preço será
considerado a partir da analise do produto ja diluído
(rendimento). VALOR PARA RETIRADA DO EDITAL: RS
30,00 (trinta reais). VALOR MÁXIMO DIS-PONíVEL: RS
96.985,10 (noventa e seis mil, novecentos e oitenta e cinco
reais e dez centavos), recursos do Convênio FNDE Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação para o
P.MAE.- Programa Munic'pal de Alimentação Escolar,
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTAS: 18 de 06 de 2002 até 13:30 horas, no Ga-
binete do Secretário Municipal de Administração, onde se-
rão protocolados. Os interessados poderão adquirir o Edital
com as informações, junto ao Departamento de Licitações
e Contratos, localizado no segundo andar do Paço Mu-
nicipal de Guarapuava, a Rua Brigadeiro Rocha, 2777 _
CEP: 85010-210. Telefone (OXX42)621-3000, ramais 3109
ou 3110, de segunda à sexla-feira, das 13'00 às 18'00
horas. Guarapuava, 16de maio de 2002, Sérgio Luiz Ribeiro
Vitorassi Secretario Municipal de Administração.

PUBLIQUE-SE

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
(a)SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário Municipal de Administração
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