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LEI N° 1142/2002

SÚMULA: Dispõe sobre as DI.
RETRIZES ORÇA-
MENTÁRIAS para
o ano de 2003 e da
outras providên-
cias.

A Càmara Municipal de Guarapuava, Es-
tado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte Lei:

CAPiTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° - Ficam estabelecidas nos termos
desta lei. as metas e prioridades da Administração Pública
Municipal, para a elaboração dos orçamentos relativos ao
exercício financeiro de 2003.

Art. 2° - Na estImativa das receitas serão
considerados os efeitos das modificações na legislação
tributana, constante no Capitulo IV da presente Lei.

Art. 30 - As receitas oriundas de atividades
econômicas exercidas pelo Município, terão as suas fontes

revisadas e atualizadas, considerando os fatos conjunturais
e sociais que possam influenciar as suas respectivas
produtividade e rendimentos.

Art. 4° - A manutenção de atividades, bem
como a conservação e recuperação de bens públicos, terão
prioridade sobre as ações de expansão e novas obras.

Art. 5° - Os projetos em fase de execução
terão preferência sobre novos projetos, especialmente
aqueles que exijam contrapartida do Município.

Art. 6° - Serão assegurados os recursos
necessários para as despesas de capital, em consonância
com as atividades e projetos orçamentários relacionados
com as metas e prioridades estabelecidas nesta Lei.

Art. 7° - As alterações na politica de
pessoal e respectivas despesas, obedecerão as disposi~
ções constantes no Capítulo V da presente Lei.

CAPiTULO 11
DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art. 8° - O Orçamento Municipal com-
preenderá as receitas e despesas da administração direta
mantidas pelo Municlpio, de modo a evidenciar as politicas e
programas de governo, obedecidos na sua elaboração os
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prlnciplos da anualidade, unidade, universalidade, equilíbrio
e exclusividade.

Art. 9° - Na elaboração do Orçamento
Geral do Município serão observadas as diretrizes
especificas de que trata esta Lei,

Art. 10 - As despesas com pessoal e
én~••.:i.i5 sociais, não poderão exceder o limite estabelecido
na Lei Complementar nO 101, de 04 de matade 2000.

Art. 11 - As despesas com a manutenção e
odesenvolvimento do ensino, observarão no mínimo o limite
fixado no artigo 212 da Constituiçao Federal do Brasil, em
consonãnCla com as Leis nOs 9424 de 24.12.96 e 9394 de
301296.

Art. 12 - Os recursos ordinários do tesouro
nacional somente poderão ser programados para atender
despesas de capital, após atendidas as despesas com
pessoal e encargos sociais, serviços da dIvida e outras
despesas com custeio administrativo, operacional e
precatõnos judiciais, bem como a partida de programas
flnanceiros e aprovados por Lei Municipal.

Art. 13 • Na fixação das despesas serão
observadas as prioridades e metas determinadas no artigo
8'" desta Lei, com a manutenção e funcionamento dos
serviços já implantados.

CAPiTULO 11I
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO

TRIBUTÁRIA E METAS FISCAIS

Art. 14 - O Municlpio poderá rever e
atualizar a sua legislação tributária para o exercicio de
2003.

Art, 15 - O Projeto de Lei Orçamentária
poderâ apresentar programação de despesas â conta de
receitas decorrentes das aiterações da legislação tributária,
encaminhadas á Cãmara Municipal na forma do artigo 15,
dest;; 61

Art. 16 ~ A Administração MunIcipal
priorizara o estabelecimento de objetivos e alcance de
metas anuais em valores correntes e constantes, relativas
as receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da divida pública, para o exercicio a que se re.
ferirem e para os dois seguintes.

Parágrafo Único - Cabe a Administração
Municipal:

a} promover mecanismos para elevação
da receita tributária e estabelecimento de metas de renúncia
flscal;

b} manter o equillbrio entre receitas e
despesas e critérios de limitação de empenho;

c} implantar sistema de coleta de dados
estatisticos, visando mensurar o resullado das ações
desenvolvidas junto á população; .

d) promover o levantamento de custos e
avaliação de resultados dos programas financiados com
recursos orçamentários;

e} prever a incidência de Riscos Fiscais;
f) prever a evolução de despesas com

reajustes salariais e outras que influenciem o desequilibrio
orçamentário;

g) fiscalizar os processos administrativos,
financeiros e orçamentários;

h) elaborar relatõrios bimestrais de
Avaliação de Metas.

CAPíTULO IV
DA AVALIAÇÃO DO CUSTO BENEFicIO

Art. 17 - O Poder Executivo desenvolverá
sistema gerencial de apropriação de despesas, com
objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamen-
tária

Parágrafo Único - No ãmbilo das ati-
vidades, será desenvolvido sistema de avaliação que eVI-
-dencie:

r - Implantação de sistema de coleta de
dados estatísticos através de llmapas estatísticos" das
ações desenvolvidas a serem elaboradas e
encaminhadas até o dia 10 do mês subseqüente, à
Administração, que evidencie:

a) - a execução das ações realizadas junto
à população;

b) - o numero de pessoas atendIdas:
c) ~os recursos financeiros gastos;
D) - o custo das atividades.

11Avaliação dos resultados

a). avaliação de resuítados, comparando o
previsto com o realizado, e evidenciando a relação custo x
beneficio, visando a adequação das ações para o maior
alcance dos resultados obtidos;

b) - reuniões mensais com as equipes,
para resultado das ações e alternativas para alcance dos
objetivos propostos.

CAPíTULO V
DOS OBJETIVOS NA GESTÃO DE RECURSOS

HUMANOS

Art. 18 - As despesas com pessoal e
encargos sociais serão fixadas observando-se o disposto
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b) da compensação financeira de que trata
o li9° do art. 201 da Conslituiçao;

nas normas constitucionais aplicãveis, Lei Complementar
101 de 04 de maio de 2000. Lei Federal n° 9,717 de 27 de
novembro de 1998 e a legislação municipal em vigor.

EMENDA

segurados;
a) da arrecadação de contribuições dos

Art. 19 - Ficam os Poderes ExecutIvo e Legislativo
autorizados a ampliar o quadro próprio de pessoal conforme
as necessidades. porém, a instituição, concessão e/ou
aumento de qualquer vantagem pecuniãria e/ou
remuneração, ou adaptações na estrutura de carreira e a
admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instttuídas pelo Municlpio, deverão ser
observados os contidos no art. 37 da Constituição Federal,
do disposto na Lei Orgânica Municipal. nos limites
estabelecidos na Emenda Constitucional n° 25 de 14 de
fevereiro de 2000 e na Lei Complementar n° 101 de 04 de
maiO de 2000.

c) das demais receitas diretamente
arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o
produto de alienação de bens, direitos e ativos, bem como
seu superavit financeiro.

~ 2° - Observado o disposto no inciso IV do
9 1°, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder.

9 3° - Para cumprimento deste artigo o
Município fica autorizado a realizar Concurso Público para
admissão de pessoal, quando necessario.

Art. 20 - As despesas totais com pessoal
....').....Ij)'eendem: o somatório dos gastos com os servidores
atIVos, mativos, pensionistas, agentes politicos, com
quaIsquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos
e vantagens fixas e variaveis, subsidias, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratIficações, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos sociais e
contribuições recolhidas pelo Município as entidades de
previdência,

SEÇÃO I
DOS RESTOS A PAGAR

Art. 22 - E vedado aos membros do Poder
E.xecutivo e Legislativo nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigações de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentre dele, ou que tenha
parcelas a serem pagas no exercfcio seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

SEÇÃO 11
DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Parágrafo Único Na determinação das
disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercicio.

Art. 24 A Lei Orçamentária incluira novos
projetos após adequadamente atendidos os em andamento
e contempladas as despesas de conservação do Patrimônio
Público.

CAPiTULO VI
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

SEÇÃO I
DA TRANPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

São instrumentos de trans-
aos quais sera dada ampla

Art.23 É vedada a aplicação da receita de
capital derivada de alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para financiamento de
despesas correntes, salvo se destinadas por Lei aos
regimes de previdência social, geral e próprio dos
servidores públicos.

Art. 25 -
parência da gestao fiscal,

I - Poder Executivo 54% (cinqüenta e
quatro por cento);

11-Poder Legislativo 6% (seis porcenlo)

Parágrafo Único - A despesa lotai com
pessoal sera apurada, somando-se a realizada no mês em
referência com as dos onze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.

Art. 21 - Para os fins do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada perlodo
de apuração e em cada Poder, não podera exceder os
percentuais da receita corrente liquida, a seguir
discriminados:

I - de indenização por demissao de servi-
dores ou empregados;

11- relativos a incentivos à demIssão vo-

~ 1° - Na verificação do atendimento dos
limites estabelecidos, não serão computadas as despe-

luntâna;
111- derivadas de convocação de seções

extraordinária da Câmara Municipal;
IV - decorrentes de decisao judicial e da

competência de periodo anterior ao da apuraçao;
V - com inativos, ainda que por intermédio

de fundo especifjco, custeadas por recursos provenientes;
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divulgaçtlo, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público: os planos, orçamento e leis de diretrizes orça-
mentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer
prévio: o Relatório da Execução Orçamentária e o Relatório
de Gestão Fiscal.

Parágrafo Único - A transparência sera
assegurada, também, mediante incentivo à participaçao
popular através do Programa "Planejamento Cornunitârio" e
realizaçào de audiências públicas, durante os processos de
elaboração dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e
Orçamentos.

CAPiTULO VII
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

EMENDA

Art. 26 - Não se admitirao emendas ao
Projeto de Lei Orçamentária que vise conceder dotação
para instalação ou funcionamento de órgão que não esteja
legalmente constituldo, entretanto, conforme determina a
Lei nO 4.320/64 em seu artigo 42, ficam os Poderes
Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrirem
créditos adicionais suplementares para reforço de dotações
orçamentárias já existentes, mediante aprovação
legislativa

Art. 27 - No Projeto de Lei Orça menta ria,
as receitas e as despesas serão orçadas segundo os preços
vigentes em agosto de 2002.

Parágrafo Único -A Lei Orçamentãria"

I • corrigirá os valores do Projeto de Lei
segundo a variação de preços previstas para o periodo
compreendido entre os meses de agosto e dezembro de
2001, explicitando os critérios adotados;

11- estimará os valores da receita e fixará
os valores da despesa de acordo com a variação de preços
previstas para o exercicio de 2003, ou com outro critério que
estabeleça;

111- poderá corrigir os valores da receita
prevista e da despesa fixada, ao longo da execução
orçamentaria, sempre que Indices inflacionarias oficiais
acusarem variação acumulada acima de 5% (cinco por
cento).

I' Art. 28 - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Gua-
rapuava, em 27 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO I

PROGRAMAS, METAS E OBJETIVOS

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA PARANÁ
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Exercicio 2003

PROGRAMAS METAS E OBEJETIVOS

LEGISLATIVO

MANUTENÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL . Dar continuidade e apreciar o processo legislativo para as matérias de
competência municipal e aprimorar métodos de fiscalização financeira e
orçamentária do municipio.
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FUNCIONALISMO - Realização de Concurso Público, cursos de qualificação e
aperfeiçoamento.

OBRAS - Adequação no prédio visando a melhoria na área de segurança;
- Construção de garagens para veiculas do legislativo;
- Obras de conservação e ampliação do prédio do legislativo.

AQUISiÇÃO DE VEíCULOS - Manutenção da frota existente e ampliação da mesma com a aquisição
de 02 veículos novos.

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE - Aquisição de equipamentos e matériais necessarias para a

informatização geral do legislativo municipal;

CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS - Contrataçao de serviços técnicos especializados de informática;

- Contratação de assessoria especializada para assessorar as
Comissões em geral nas matérias que se fizerem necessárias.

-
AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE PARA ,
CRIAÇÃO DA RÁDIO CÃMARA - Aquisição de equipamento e material permanente para a criação da

Radio Câmara.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GERÊNCIA GERAL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ~Realizar em conjunto com as demais Secretarias e Cãmara Municipal o
DAS AÇÕES DO MUNiCíPIO Planejamento Eslratégico das Ações do Municlpio;

- Mobilizar as entidades do municipio, a comunidade e associações de
bairros para discutir as metas do planejamento estratégico na area
econõmica, educacional, e social;
- Articular contatos com os demais municipios da região para desenvolver
planejamento e projetos de interesse comum.

CONTATOS COM GOVERNO FEDERAL, - Manter contatos com o governo federal, estadual e outras entidades
ESTADUAL E ENTIDADES EM BUSCA para firmar convênios, parcerias e busca de recursos.
DL PARCERIAS E RECURSOS

CONTATOS INTERNACIONAIS - Manter contatos internacionais para busca de tecnologias, recursos,
modelos de administração bem como auxiliar os empresários e entidades
de Guarapuava na busca do aprimoramento de seus negócios.

ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES - Coordenar a elaboração da Lei de Diretnzes Orçamentárias e Lei
ORÇAMENTARIAS, PLANO PLURIANUAL Orçam~ntaria Anual do Municipio.
E ORÇAMENTO DO MUNiCíPIO

ESTRUTURAÇÃO - Dotar o Poder Público da infra-estrutura necessaria para a elaboração da
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA Lei de Diretrizes Orça menta rias e da Lei Orça menta ria Anual;

- Promover integrações entre as diversas secretarias;

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Dotar a administração municipal de instrumentos capazes de maiores
DE INFORMATICA controles, maior rapidez nas informações de dados e uma maior

segurança na informação.
- Dar suporte as mais diversas áreas da Administração Municipal, através
de programas de computador que venham a gerar maior controle,
eficiência, rapidez, segurança e ampliar a arrecadação municipal, bem
como para prestação de contas



6 - BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO ANO VIII - N° 346 GUARAPUAVA ,24 a 30/JUN/2002

QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÃRIOS - Melhorar a qualidade de atendimento a população;
- Promover CursosfTreinamentos para todos os colaboradores:
- Projeto de melhoria da auto-estima do cidadão Guarapuavano

PLANEJAMENTO DE PROJETOS - Elaboração de projetos estratégicos para o desenvolvimento
sócio-econômico de Guarapuava.

FOMENTAR A AGÊNCIA DE - Apoiar as atividades da Agência de Desenvolvimento Regional;
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Promover a integração dos Municipios da Região, entidades e outros
EM GUARAPUAVA parceiros,

- Elaborar Projetos para obter junto ao Governo Federal e Exterior,
recursos objetivando o crescimento da Regional.

MELHORIAS FislCAS NO - Promover melhorias e adaptações, principalmente no Paço Municipal,
PAÇO MUNICIPAL visando melhorias na administração e principalmente no atendimento

ao público.

PROGRAMA BAIRROS EM AÇÃO - Desenvolver Programa de Geração de Emprego e Renda através da
criaçao, capacit.Jção e acompanhamento de micro e pequenas empresas;

- Firmar parcerias com as entidades como SEBRAE, ACIG, e outros no
sentido de desenvolver um Programa de Geração de Emprego e Renda
nos Bairros e Distntos do Municlpio;

- Intermediar Recursos Financeiros para o Programa;
- Fomentar e incentivar a construção de mini distritos industriaiS,
- Auxiliar na viabilização de construções de Espaços para abrigar pequenas
indústrias e prestadoras de selViços por um determinado tempo
(Mini-Incubadoras) incluindo espaço comunitârio para realização de
treinamentos e para exercer atividades coletivamente;

- Auxiliar também na comercialização ou fomentar a criação de
associações para promover o marketing integrado das empresas e
assuntos afins;

- Promover cursos de lideranças, gestão empresarial e cursos
profissionalizantes;

- Promover feiras para divulgação, comercialização dos produtos e
selViços dos participantes no programa.

- Promover missões técnicas para busca de novas tecnologias.
- Promover a capacitação e desenvolvimento de lideranças e auxiliar em
ações de melhoria da qualidade de vida nos bairros e distritos.

- Viabilizar programa para incentivo ao ~Primeiro Emprego".

CREDITO PARA MICRO EMPRESÁRIOS - Manter parceria com a CCRIE Casa de Crédito e Incentivo ao
Empreendedor, aportando recursos financeiros.

- Estabelecer contatos com Governo Federal e Entidades visando
recursos para auto-sustentabilidade da CCRJE.

- Dispor de ferramentas da administração pública para auxiliar a CCRIE
na sua gestão.

- Apoiar outras instituições de micro créditos.

AQUISiÇÃO DE VEicULOS - Ampliar a frota que atende todas as demais secretarias municipais dando
suporte e mais eficiência nos selViços realizados pelo município aos seus
munícipes.

MANTER O REGIME - Dar cobertura aos beneficios da aposentaria e pensões atuais e futuros,
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA através do Instituto de Previdência dos SeNidores Públicos do Município

de Guarapuava Guarapuava PREV.

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO - Dotar o municipio de equipamentos para microfilmagem.
PARA MICROFILMAGEM
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PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL - Desenvolver programa visando implantaçao de qualidade total nas mais
diversas ações do município.

MANUTENÇÃO - Manter e desenvolver as ações das atividades do gabinete das
DA ADMINISTRAÇÃO GERAL secretarias municipais da administração, finanças, planejamento e demais

órgãos meios. no sentido de modernizar e aperfeiçoar os sistemas de
planejamento, orçamentos, arrecadação, fiscalização tributaria e
patrimonial e na supervisão de suas atividades administrativas.

REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA - Dotar a prefeitura de uma nova organização, mais moderna e eficiente,
na prestaçao de serviços administrativos e a coletividade,- formalizando
convênios objetivando o atendimento da população, cursos de reciclagem
nas áreas de recursos humanos, realização de concursos públicos,
admissão de profissionais e elaboração de testes seletivos, reformulação
e consolidação dos servidores do regime jurídico único e revisão no
Código Tributario Municipal.

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO - Promover ações que envolvam a edificação ou ampliação e reformas de
E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS prédios para os serviços publicos.,

ENCARGOS FINANCEIROS - Continuar nas ações relativas ao atendimento de compromissos de
DE EMPRÉSTIMOS amortizações, juros e comissões decorrentes de empréstimos e

financiamentos com estabelecimentos bancários e outros congêneres.

ENCARGOS DA DíVIDA PÚBLICA - Atendimento de compromissos decorrentes dos parcelamentos da dívida
contraida junto ao INSS e PASEP

AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - Executar a polltica municipal de desapropriação de imóveis declaradas
de interesse social, necessarios a ampliação do patrimônio público, em
conformidade com o art. 46 da LRF 101/2000.

PATRIMÔNIO PÚBLICO - Proceder ações no levantamento e atualização dos bens patrimoniais,
bem como das alienações dos bens considerados inserviveis.

RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Prosseguir ações de atendimento ao serviço público, com a aquisição e
renovação de equipamentos, môveis e utensilios em geral, para
administração direla e indireta.

PROMOVER O AUMENTO - Dar continuidade as ações para aumentar a receita do municipio;
DA ARRECADAÇÃO - Melhorar a estrutura de fiscalização do município;

- Elaborar planos para cobrança da divida ativa.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE - Desenvolver ações de controle e acompanhamento in loco dos dIversos
DAS ATlVIDADE5 DAS SECRETARIAS projetos executados por todas as secretarias.

ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA - Criar estrutura administrativa prôpria nos distrj~os,facilitando o
NOS DISTRITOS DO MUNiCíPIO atendimento a população e objetivando um maior desenvolvimento do

municipio.

DESPESAS COM PESSOAL - Manutenção e contratação de pessoal nas Secretarias de Planejamento,
Administração, Finanças e Gerência Geral.

- Realização de Concurso Público para suprir as necessidades de pessoal
de todas as Secretarias.
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J,i¥';'~PROCURADORIA GERAL .~,.',o,

AQUISiÇÃO DE LIVROS
E PROGRAMAS JURíDICOS

REORGANIZAÇÃO DO
ARQUIVO DOS EXECUTIVOS FISCAIS

TREINAMENTO DE PESSOAL

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA AOS
COMPROVADAMENTE NECESSITADOS

CONCURSO PÚBLICO

ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS
INFORMATIZADO COM CONSOLIDAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM REDE

DESi'ESAS COM PESSOAL

- Dotar a procuradoria geral de ferramentas necessárias á prestação de
uma assessoria juridica de qualidade ao municipio

~ Incrementar e agilizar o ajuizamento e andamento dos executivos fiscais
visando a melhora da arrecadação.

- Capacitaçao dos advogados visando uma maior produtividade e um
atendimento de melhor qualidade ao cidadão

- Dotar a procuradoria de instrumentos capazes de maiores controles,
maior rapidez nas informações de dados e uma maior segurança na
obtenção de novas teses juridicas.

- Dotar de condições a procuradoria para que possa ser prestada
assistência judiciária gratuita aos carentes

- Realização de Concurso Público para preenchimento de 09 vagas de
Advogado do Municipio

- Agilizar a informação acerca da legislação municipal existente.

- Manutenção e 'contratação de pessoal da Procuradoria Geral
do Municipio,

, ". SEÇRETARIA EXECUTIVA ".-
Ouvidoria Geral, Assessoria de Comunicação Social, Secretaria Geral, Cerimonial, Assuntos Comunitários

Secretaria Executiva

COORDENAÇÃO, INTEGRAÇÃO E
ARTICULAÇAO POLlTICA:
INTERNA E EXTERNA,

PROGRAMA DE APERFEiÇOAMENTO
DAS RELAÇÕES NO TRABALHO,
MELHOR CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL EM PARCERIA
COM NDRH

. C"'IÊNIOS E PARCERIAS COM
INSTITUiÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

DESENVOLVIMENTO DE
POLíTICA REGIONAL

PLANEJAMENTO COMUNITÃRIO

- Manutenção e contratação de pessoal, ampliação do espaço físico,
aquisição de equipamentos de informâtica, móveis, materiais de trabalho
e manutenção geral da Secretaria.

- Contrtação de empresas especializadas aptas a realizarem cursos de
aperfeiçoamento profissional.

- Realização de serviços de interesse público.

- Contratação de empresa especializada consultoria no desenvolvimento
de projetos de abrangência regional.

- Manutenção e aperfeiçoamento dos Seminârios de Planejamento
Comunitário.
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Duvidoria Geral

FLUXO DE INFORMAÇÕES - Melhoria do sistema de atendimento: Aquisição de equipamentos de
E SISTEMA DE ATENDIMENTO informatica, implantação do RAC Retorno de Atendimento do Cidadão.

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO - Conscientização quanto aos direitos e deveres dos cidadãos.

ACOMPANHAMENTO DAS RELAÇÕES - Acompanhar de maneira imparcial e promover eventuais correções de
DOS ÕRGÃOS E SERViÇOS conduta dos funcinârios principalmente aqueles Que exercem funções
DA ADMINISTRAÇÃO COM O PÚBLICO de atendimento ao público.

VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE - Implantação do serviço Disc-Cidadão.
DOS SERViÇOS

Assessoria de COlllunieação Social

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ~Confecção de material informativo institui cio naI (Jornal Interno
ADMINISTRATIVOS Endomarkeling)

• Contratação de empresa especializada em serviços graficos .
• Divulgação em racHos, jornais, revistas e tllS.

IMAGEM INSTITUCIONAL - Contratação de empresa especializada para r:1anutenção da imagem
institucional.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA - Manutenção do sistema de comunicação interna.

CAMPANHAS INFORMATIVAS - Contratação de empresas especializadas.
DE UTILIDADE PÚBLICA

MíDIA ELETRÕNICA (INTERNET) - Contratação de empresa especializada para atualização e manutenção

Assessor"ia de Relações Públicas

SISTEMA DE CORRESPONDÊNCIA - Ampliação de equipamentos de informática e manutenção.
CENTRALIZADO

SISTEMA DE ATENDIMENTO VIP - Manutenção da qualidade de atendimento ao municipe, prestando um
AO USUÁRIO D() PAÇO MUNICIPAL atendimento de melhor qualidade ao cidadão usuário do serviço
E DEMAIS ORGAOS DA público municipal.
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

BANCO DE DADOS - Manutenção e atualização de Banco de Dados

ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO - Confecção de material Impresso de divulgação. Utilização de rádios,
DO CALENDÁRIO DE EVENTOS jornais e tvs
DO MUNICiPIO P~LA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA E COMITE
DE CULTURA

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM A - Criação e confecÇão de materiais e contratação de empresa
COMUNIDADE ATRAVES DE MALA especializada para entrega de correspondéncias.
DIRETA E DO ENVIO DE MENSAGENS
RELATIVAS A DATAS COMEMORATIVAS

SC,"viçO dc CC"imonial

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - Contratação de empresas especializadas em. Sonorização de eventos;
Serviços de bufett; Serviços de floricultura e Serviços gráficos.
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Assessoria de Assuntos COlllnnit:írios

FQRTALECIMENTQ INSTITUCIQNAL _Assessoramento legal e administrativo as Associações de Moradores e
DA REDE DE ENTIDADES demais Entidades Representativas. Formação e Capacitação de
REPRESENTATIVAS DA Lideranças.
SQCIEDADE CIVIL

MANUTENÇÃQ E ATUALlZAÇÃQ . Ampliação e qualificaçáo da Equipe e aquisição de equipamentos
1313CADASTRQ DAS ASSQCIAÇÕES de informatica.
E DEMAIS ÓRGÃQS REPRESENTATIVQS

ARTICULAÇÃQ DAS DEMANDAS _ Orientação, assessoria na elaboração de projetos e prestação de serviços
SQCIAIS CQM QS DIVERSQS ÓRGÃQS burocraticos às Entidades
E SERVIÇQS DA ADMINISTRAÇÃQ
MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

,
,'r1i\lDÚSTRIA E COMÉRCIO

PRQJETQS DE REVITALlZAÇÃQ - Elaborar todos os projetos de infra-estrutura tais como: iluminação
DA INFRA-ESTRUTURA DQS DISTRITQS pública. pavimentação, galerias pluviais, saneamento basico, segurança
INDUSTRIAIS DE GUARAPUAVA e acessos adequados;

- Revitalização da Infra-Estrutura dos seguintes Distritos Industriais:
Distrito Guaratu, DIG I e 11,CDI, Guará, Atalaia, Palmeirinha e Entre Rios

, - Priorizar as ações baseados na urgência das deficiências levantadas,
nas parcerias com Governo Estadual, Federal e Empresários localizados
nos Distritos.

CADEIAS PRODUTIVAS - Viabilização da implantação da Cadeia Produtiva da Madeira, firmando
convênios com: ACIG, Sindicato da Madeira, SEBRAE e FIEP e outras
Entidades Afins,

PRQJETQ DE VITALlZAÇÃO DA BR 277 - Viabilizar com parcerias e Convênios. projetos de Infra.Estrutura no
trecho da BR 277 que cruza o perímetro urbano de Guarapuava;

- Desapropriação de areas frontais a BR 277 para fomentar a abertura
de empresas.

ZPF ZQNA DE - Firmar parcerias e convênios com entidades afins visando a criação da
PRQCESSAMENTO FLORESTAL Zona de Processamento Florestal da região de Guarapuava.

CATÁLQGQ EM CO ROM - Viabilizar em parceria com entidades afins um catâlogo de todos os
DOS PRQDUTQS E SERViÇOS produtos e serviços de Guarapuava;
DE GUARAPUAVA

PQRTAIS DE GUARAPUAVA - Firmar parceria com a Secretaria de Turismo para assessoramento,
viabilização e implantação de Portais na BR 277, voltados para
informação e comercialização de produtos de Guarapuava.

RQDADA DE NEGÓCIOS - Firmar convênio com o SEBRAE e demais entidades afins para
divulgação e implantação de Rodadas de Negócios principalmente
nos eventos realizados em Guarapuava e demais regiões do Estado.

BANCO DO EMPREGQ - Viabilizar através da internet um Banco do Emprego destacando
CQM PRQFISSIONALlZAÇÃQ mão-de-obra qualificada disponivel no município.

FQMENTAR A CRIAÇÃQ - Firmar parceria com o SEBRAE para a criação de cooperativas de
DE CQQPERATIVAS DE PRESTAÇÃO Prestação de Serviços;
DE SERViÇOS
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OFICINAS DE EMPREENDE DORIS MO - Firmar convênio com a Universidade, Faculdades. SEBRAE e demais
entidades afins para a implantação de oficinas de empreendedorismo,
inclusive apoio na implantaçao do ensino de efTlpreendedorismo nas
escolas municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

INTERNET - Criar sites de negócios e sile da cidade, enfocando os produtos, serviços,
informações sobre investimentos na cidade. banco de dados, entre outras
informações estratégicas:

ROTEIRO DO COMERCIO E SERViÇOS - Criar um processo de divulgação das principais ruas de comércio e
serviços de Guarapuava.

- Propor parceria aos empresarios para a revitalização da Rua Guaíra
entre Saldanha Marinho, Marechal Floriano Pesxoto e outras;

- Firmar parcerias com entidades afins para trabalhar regionalmente
as datas comemorativas

FÓRUM PERMANENTE - Fazer parcerias com entidades de Guarapuava em ações de apoio
DE DESENVOLVIMENTO B do Fôrum Permanente
DE GUARAPUAVA

,
INCUBADORA INDUSTRIAL - Conclusão da Incubadora Industrial de Guarapuava e construção

de outras pequenas incubadoras pelo Projeto Bairros em Ação;

SELO VERDE E SELO SOCIAL - Parceria com entidades como fundação Rureco, Secretaria de Agricultura,
SEAB/Emater, Promoção Social, SEBRAE, Universidades e Faculdades,
entre outras, visando a divulgação sobre o Selo Verde e Selo Social.

IMÓVEL DO ANTIGO MINIBOX - Continuação das negociações para a desapropriação da ârea do antigo
Minibox visando transforma-Ia num Shopping Verde e Serviços
fomenlando a geração de Emprego e Renda nas areas rurais
do Município.

MINI DISTRITOS INDUSTRIAIS - Criação de novos Mini Distritos Industriais nos principais bairros de
Guarapuava;

PROJETO EMPREENDER - Fazer parcerias com o SEBRAE e a ACIG apoiando a criação de
ACIGISEBRAE Câmaras ou Núcleos setoriais nas mais diversas atividades econômicas

do Municipio.

APOIO AS SECRETARIAS - Fomentar e participar em Feiras e Exposições em parceria com a
DA AGRICULTURA E TURISMO Secretaria de Agricultura e Secretaria de Turismo, investindo
EM AÇÕES DE FOMENTO principalmente no marketing dos eventos,

- Apoiar a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Turismo na
implantação de Cadeias Produtivas

PLANO DE ATUAÇÃO INTEC;RADA - Apoiar e fazer parcerias para a criação de um calendârio de Eventos

COM MUNICIPIOS DA REGIAO Inlegrado.
. Apoiar e fazer parcerias para a consolidação de uma Ag?ncia Regional

de Desenvolvimento
- Realizar viagens de interesse econômico do Municipio

PARCERIAS COM SEBRAE, - Apoiar treinamento para micro e pequenas empresas participar em
UNICENTRO, FACULDADES seminarios, palestras, cursos e eventos voltados ao aperfeiçoamento
E DEMAIS ENTIDADES AFINS profissional

PROGRAMA DE QUALIDADE NA - Iniciar a implantação de programa de qualidade total na Secretaria de
SECRETARIA DE INDÚSTRIA Indústria e Comércio através de contratação de empresa especializada;
E COMERCIO
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INCUBADORA TECNOLÓGICA - Apoiar a implantaçao e viabilização da Incubadora Tecnológica em
V parcerias com Unicentro, Senai, Sesi, Fiep, Sebrae e demais
entidades afins.

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA _ Contratar máquinas e equipamentos para a realização de obras de
infra.estrutura em terrenos e Distritos Industriais para a implantação

I
de novas Indústrias.

PROMOÇÃO_E
_ Firmar parcerias com entidades de Guarapuava na realização de feiras e

IMPLANTAÇAO DE FEIRAS
eventos afins, ,inclusive viagens.

DESENVOLVER PROGRAMA DE - Investir em markeling para divulgação do Município a nível nacional
DIVULGAÇÃO DO MUNiCíPIO, e internacional inclusive contratando empresa especializada.
A NíVEL NACIONAL E INTERNACIONAL - Realizar viagens de contatos para atração de investimentos

empresariais para o Município.

CRIAÇÃO DO PORTO - Iniciar discussão para verificar se é viável economicamente a criação
SECO EM GUARAPUAVA de Porto Seco de Guarapuava

REALIZAÇÃO DE ENCONTROS - Fazer parcerias para a realização da 11Tecno-ambiental e outros
eventos de interesse do Municrpio.

REALlZAÇ~O DE CONVÊNIOS - Firmar convênios com órgãos do Governo Federal e Estadual, Instituições
Privadas para o desenvolvimento econômico do Município, em projetos
especificas e afms

PROJETO FACÇÃO (CONFECÇÃO) ~Adquirir máquinas e equipamentos para cursos e treinamentos na ârea
de confecção;

- Contratar cursos para formação da mão-de-obra;
- Firmar parcerias para cursos e treinamentos com entidades afins. tais
como: Conselho Municipal do Trabalho, FIEP, SENAI. SERT. ACIG.
Secretaria Municipal de Promoção Social, entre outros.

- Realizar viagens de negócios e visitações técnicas com os
empreendedores.

,
DESPESAS COM PESSOAL - Manutenção e contratação de pessoal da Secretaria de

Indústria e Comércio.

/ ..~:g,:~'''ihvl~Ç~9;9.~RASESER'IIÇQ.S;t~;~~~o>3:."'~. ..
, . --, '.

SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL - Pavimentação asfáltica de ruas
- Pavimentação cl pedras irregulares
- Conservação de ruas e estradas
- recapeamentos asfálticos
• abertura de vias de ligação
• Execução de anti-pó
- Aquisição de equipamentos, máquinas e materiais necessários

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - Iniciar a Construção do Parque das Américas
- Conservação e reforma das praças, parques, jardins e logradouros

públicos existentes no municlpio.

PRÓPRIOS PÚBLICOS - Reformar, ampliar, restaurar, construir e manter as instalações os prédios
públicos do municipio de Guarapuava.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Reposição de materiais necessários;
- Ampliação do sistema de Iluminação Pública;
• Melhorias do sistema de Iluminação Pública existente.
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LIXO E ENTULHOS - Manutenção e melhorias dos serviços prestados;
- Manutenção do aterro sanitario controlado;
~Aquisição de equipamentos necessarias;
• Apoiar e ampliar o sistema de coleta seletiva de lixo recictãvel.

URBANIZAÇÃO DE VIAS - Construção de calçadas para pedestres e meio-fio em vias públicas de
maior fluxo de pedestres.
- Manutenção e melhorias dos serviços de conservação, sinalização e
limpesa de vias e logradouros públicos.

GALERIAS PLUVIAIS - Manutenção, melhorias e ampliação do sistema existente;
- Aquisição de equipamentos necessários:
- Melhorias da fabrica de manilhas.

MÁQUINAS, VEicULOS - Aquisição, reforma, substituição de veiculas, máquinas e equipamentos
E EQUIPAMENTOS para melhor execução dos serviços publicas

PONTES E BUEIROS - Manter, construir e reformar bueiros e pontes que forem necessários;
- Aquisição de materiais e equipamentos necessários.

PESSOAL - Salários e encargos dos servidores
- Reposição integral das perdas salariais, treinamento e desenvolvimento
profissional dos servidores
- Acompanhamento social e estimulo à boa prestação do serviço público.

TRÃNSlTO - Sequência da MuniCipalização do trânsito do Municipio;
- AqUisição de veiculos, equipamentose materiais necessários;
- Melhorar a Sinalização existente em todas as ruas do municipio.

-. HABITAÇÃO E URBANISMO

HABITAÇÃO E URBANISMO
• promover os meios para a devida atualizaçâo da Base Cartográfica da
Cidade, a nível cadastral de mapeamento e de sistema de informação,
com fIns a instituíção efetiva de um Plano Diretor de Geoprocessamento.
- Dar a devida condição de continuidade da complementação e atualização
da Base Cartográfica do Municipio, através da elaboração da Planta
Cadastral Urbana dos Distritos que ainda não tem, a elaboração da
Planta Topográfica Cadastral Rurais e devidas Plantas Temáticas
necessárias ao Planejamento.
- Implantação de novo Plano Diretor do Município e Leis Complementares
que disciplinem o uso e ocupação do espaço urbano, sistema viário e
meio ambiente e criação de infra.estrutura para correta implantação.
- Implantar Portais nos Cemitérios Municipais .
• Construçao, reformulação e restauração de Parques, Praças, Estradas,
ruas e Avenidas. (Lagoa das Lágrimas, Av. Manoel Ribas, XV de
Novembro, Guaira, etc).
- Executar projetos e obras de revitalização, remanejamento e paisagismo
em areas de lazer e fundos de vale, provendo o reflorestamento das
margens dos arroios, incluidos no perimetro urbano. (Praça da Fé,
Parque das Américas) .
• Construção de novas capelas mortuarias nos bairros e distntos e
manutenção nos cemitérios municipais.
- Implantação de terminais urbanos de passageiros nos bairros
(03 terminais) para integração dos usuários do sistema de transporte
coletivo e construção de abrigos.
- Promover ações no sentido de coordenar, executar e fiscalizar projetos
urbanos de acordo com as Diretrizes do Plano Diretor e do Executivo
Municipal.
- Atualizar e reativar o Fundo Municipal de Habitação .
• Vlabillizar programas habitacionais para população de baixa renda,
inclusive loteamentos, regularização fundiária e desfavelamento .
• Elaboração e implantaçào de um Programa Habitacional, o que diz
respeito ao estoque de áreas, projetos, cadastramento e cobranças.
Estabelecimento de convênios e ações conjuntas com os órgãos
Federais, Estaduais, demais instituições congêneres e iniciativa privada,
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além de promover a utilizaçao de mecanismos constitucionais, com o
objetivo de aumentar a oferta de imóveis e otimizar a infra~estrutura
jti disponível.

- Obras de infra-estrutura de água, energia, cascalhamento e esgotamento
sanitário em projetos de loteamento e desfavelamento.

- Proceder a ações para regularizar os loteamentos Municipais irregulares,
titulando os cessionários. (Adão Kaminski, Xarquinho, Planalto Verde,
Vila Bela e São Miguel).

- Possibilitar aos pequenos produtores rurais acesso à moradia,
melhorando sua qualidade de vida e evitando o êxodo rural.

DESPESAS COM PESSOAL - Manutenção e contratação de pessoal da Secretaria de Habitaçao
e Urbanismo.

VIABILIZAÇÃO DE - Auxiliar na viabilização dos projetos comunitários, incluindo Módulos
PROJETOS COMUNITÁRIOS Policiais, Centros Comunitários, Clube de Mães e outras obras

comunitárias.

< l'/ . '., "'X;" - ..
'",'1 .:.:}:..:....;}•.;~t6::".. ~•..;f.PROMOÇAO SOCIAL ..

,~'\ .j,. '- , '.., ..
Secretaria de Promoção Social

,

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA - Material de consumo (passagens, cesta básica. medicamentos,
MANUTENÇÃO GERAL DO colchões, agasalhos, fraldas para adultos);
SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Vale transporte;

- Locaçào de veiculo utilitário e básico;

PRÓPRIOS PÚBLICOS - Reforma, ampliaçao, restauração, construção e manutenção
das instalações da Secretaria Municipal de Promoção Social.

APOIO Ã FAMiLlA - Locação de unidade para geração de renda
- Implementação na alimentação, nutrição e saúde
- Atenção à população de rua, em situação de mendicància

.\ POIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - Construção de unidades de atendimento - criação de novos
programas

- Manutenção dos programas já existentes.

APOIO AO IDOSO - Promoção de ações preventivas na área de saúde, cultura e
lazer - criação de novos programas

GERAÇÃO DE RENDA - Equipamento e instalações f1sicas
- Aquisição ou locação de equipamentos (máquinas. computador)
- Capacitação de mão-de-obra para geração de renda
- Manutenção dos equipamentos
- Programa de Renda Familiar.

QUADRO FUNCIONAL - Contratação de Assessorias
- Desenvolvimento de programa de capacitação de pessoal
- Realização de concurso público para formação do quadro.
- Realização de encontros

INTEGRAR AS AÇÕES - Subvenção social às entidades não governamentais
..FIA (Conferências e realizações conforme Plano de Ação do
COMDICA)

.. FUMAS (Conferências, Assembléias e Ações do CMAS, conforme
Plano de Ação)

DESENVOLVER PESQUISAS - Treinamento de pessoal para pesquisa
- Impressão de material (Vale transporte, alimentação dos
pesquisadores)
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- Aquisição de programa especifico de tabulação
- Material de expediente para pesquisa

DESPESA COM PESSOAL - Salários e 'encargos dos servidores
- Restituição integral das perdas salariais.

Fundação do Bem Estar do Menor - FUBEM

COORDENAÇÃO, INTEGRAÇÃO - Manutenção e contratação de pessoal, aquisição e manutenção de
E A,RTICULAÇÃO, INTERNA, D~S material permanente, aquisição de material de consumo, de expediente,
AÇOES DESENVOLVIDAS NO AMBITO didático, pedagógico e outros. capacitação do corpo funcional, adequação
DA PROTEÇÃO ESPECIAL dos espaços fisicos,
CRIANÇA E ADOLESCENTE

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO - Manutenção e aquisição de equipamentos, móveis e utensilios,
DOS EQUIPAMENTOS, necessários para execução das ações Projeto Abrigo
MÓVEIS/UTENSíLIOS UTILIZADOS
NA AÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE
PROJETO ABRIGO

AQLJlS;ÇÃO E MANU.TENÇÃO DO~ - Manutenção e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios,
EQUIPAMENTOS, MOVEIS/UTENSllIOS necessários para execução das ações Projeto criança Cidadã
UTILIZADOS NA AÇÃO DE PROTEÇÃO
ESPECIAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTE PROJETO
CRIANÇA CIDADÃ

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO - Manutenção e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios,
DOS EQUIPAMENTOS, necessários para execução das ações Projeto Casa de Apoio
MÓVEIS/UTENSíLIOS UTILIZADOS
NA AÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE
PROJETO CASA DE APOIO

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO - Manutenção e aquisição de equipamentos, móveis e utensilios,
DOS EQUIPAMENTOS, necessários para execução das ações Projeto de proteção ao
MÓVEIS/UTENSíLIOS UTILIZADOS Trabalho do Adolescente
NA AÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
D" :RiANÇAS E ADOLESCENTE
PROJETO DE PROTEÇÃO AO
TRABALHO DO ADOLESCENTE

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DO~ - Manutenção e aquisição de equipamentos, móveis e utensilios,
EQUIPAMENTOS, MOVEIS/UTENSllIOS necessários para execução das ações no Estacionamento
UTILIZADOS NA AÇÃO DO Regulamentado E.S.TA.R.
ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO
E.S.T.A.R.

MA~UTENÇÃO D()S IMÓVEIS - Manutenção dos Imóveis, reparos e reformas
PROPRIOS E ALOCADOS UTILIZADOS
NOS PROJETOS DE PROTEÇÃO
ESPECIAL

MANUTENÇÃO DOS VEíCULOS - Serviços de manutenção dos veiculos oficiais (carros, õnibus) e
OFICIAIS combustível

EDUCAÇÃO E CULTURA (SEMEC)

CONCURSO PÚBLICO PARA - Abertura de vagas, elaboração e correção de provas, contratação do
PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS pessoal aprovado (conforme necessidade da SEMEC)
SERViÇOS ADMINISTRATIVOS E GERAIS,
DE APOIO PARA ESCOLAS E CRECHES
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MUNICIPAIS, PROFESSOR DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO
INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL - Aumento do número de vagas nas creches e escolas, contratação
"INVESTINDO NO FUTURO" de pessoal.

NUCLEARIZAÇÃO DAS - Reforma, ampliação e construçao de escolas que possam abrigar alunos
ESCOLAS RURAIS e professores oriundos de escolas próximas.

MELHORIA DAS CONDiÇÕES - Reforma, ampliação e construção de escolas e creches, adaptação de
FislCAS DAS ESCOLAS E CRECHES ambientes, melhoria das condições fisicas. Contratação de pessoal
DO MUNiCíPIO qualificado. Repasse de verbas para as APMs, para pequenas despesas

e reparos.

QUALIDADE DE ENSINO NAS - Visitas da supervisão pedagógica da SEMEC. Reuniões bimestrais em
ESCOLAS RURAIS Guarapuava, capacitação dos professores de escolas rurais, diárias.

IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO - Elaboração e montagem da documentação adequada, realização de
DE PAIS E MESTRES, CONSELHOS eleições para escolha dos membros, movimentação do pessoal da
ESCOLARES NAS ESCOLAS RURAIS, SEMEC para o interior do Município. Transporte dos pais e assessoria
CONSELHO MlJNICIPAL DE EDUCAÇÃO para elaboração dos documentos.
E IMPLANTAÇAO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DA
- Manter salas já existentes e oportunizar a abertura de novosEDUCAÇÃO ESPECIAL, MANUTENÇÃO ambientes necessários.DOS PROGRAMAS JA EXISTENTES E - Implantar o Programa "Reaprender com a Terceira Idade".IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS

DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS - Realização das campanhas "Olho no Olho~e "Quem Ouvem Bem
Aprende Melhor". FNDE/MEC, Impressão de material pertinente.

A FORMAÇÃO DO EDUCADOR, - Promoção de cursos e eventos de formação acadêmica, cultural,
PROPOSTA DE CURSOS, SEMINÁRIOS, pedagógica e administraliva, contratação de palastrantes, impressão
ENCONTROS, CONFERÊNCIAS, de material, estrutura básica para os eventos como: som, local, lanche,
DEBATES, MESAS-REDONDAS, deslocamento dos palestrantes, hospedagem, alimentação, combustivel.
ENVOLVENDO TEMAS SOBRE A
EDUCAÇÃO E A CULTURA
COMPROMISSO COM A QUESTÃO
DA CIDADANIA
APRIMORAMENTO DE SUA FORMAÇÃO
RESPONSABILIDADE COM O ENSINO E
COM A ESCOLA, ENGAJAMENTO NAS
QUESTÕES DA EDUCAÇÃO E
DA CULTURA

, VIVENCIAS E EXPERIÊNCIAS - Apresentaçao de projetos inéditos e pesquisas, pelos professores da
Rede, material de apoio e de divulgaçao.

IMPLANTAÇ~O DE PROJETOS E - Material para divulgação, apoio estrulural através de: livros para pesquisa
MANUTENÇAO DOS JA EXISTENTES, e estudo, gravações, filmagens, local adequado, som, confecção de
A SABER: PROJETO EDUCACIONAL roupas apropriadas, treinamento de professores, pagamento de
DAS ESCOLAS E CRECHES, MEIO instrutores e docentes, material e recursos adequados à implantação
AM13IENTE, EDUCAÇ~O PARA O de cada projeto.
TRANSITO, FORMAÇAO DO CIDADÃO,
OFICINAS ESCOLAS, A ESCOLA PÁRA
PARA LER, A ARTE NA ESCOLA,
VIVENDO O FOLCLORE, "MEXENDO
COM A CABEÇA", "ESPAÇO DA
HISTORIA DE GUARAPUAVA",
COMBATE ÀS DROGAS, "TEATRO
NA ESCOLA", "COMBATE AO
DESPERDiclO DE ENERGIA",
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i"CRIANÇA QUE CANTA, ENCANTA",
"f)A RUA PARA ESCOLA",
,,'/vOO TEMPO NA ESCOLA",
"SEMEC NA ESCOLA", "ESCREVO
BEM PORQUE LEIO", "CUIDANDO
DA SAÚDE", "PETI", "AGRINHO",
"PROJETO COMUNIDADE BETHÂNIA",
"PROJETO MEMÓRIAS LOCAIS",
"CONVIVENDO COM O CIVISMO",
"HORTICULTURA E PAISAGISMO",
"ESCOLA VIVA", "EU E MINHA
ESCOLA", CRESCENDO ...••,
"APRENDER BRINCANDO",
"ALEGRIA, ALEGRIA", "TOCANDO
CORAÇÕES", 'FESTIVAL DA CANÇÃO
ECOLOGICA", "FEIRA DO LIVRO",
"INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO",
"BIBLIOTECA VIVA", "DESLIZANDO
OS PES", "BIBLIOTECA ITINERANTE",
"PROJETO PILOTO DE PREFEITURA,
CÃMARAS MIRINS E JUVENIS EM
ESCOLAS MUNICIPAIS", "CENTRO
EDUCACIONAL MUNICIPAL" E
"IMPLANTAÇÃO DE UMA FUNDAÇÃO
CULTURAL ••.••

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA: - Participação da equipe pedagógica da SEMEC em cursos e eventos
DESEMPENHO, EXPECTATIVA de natureza pedagógica, aquisição de livros para aprofundamento,
E REALIDADE. recursos didáticos e tecnológicos, hospedagem e alimentação,

montagem e divulgação de material pedagógico, contratação de
palestrantes para ministrar cursos à equipe, despesas advindas
desta contratação.

CRIAÇÃO DO PÕLO EDUCACIONAL - Deslocamento dos coordenadores de área, hospedagem e
PARA ESTUDO E DIFUSÃO DOS alimentação, remuneração para os formadores, pagamento ao

PARÃMETROS CURRICULARES pessoal do MEC mais despesas advindas, material de apoio para

NACIONAIS (PCNS). o repasse dos conteúdos, combustível

IMPLANTAÇÃO DO ENSINO - Material para divulgação
POR CICLOS, EM ATENÇÃO
A LEI 9394/96

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO - Construção de local adequadO, aquisição de livros, móveis,
MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO equipamentos, material didático e de apoio. docentes contratados
DOCENTE, para palestras e cursos, despesas advindas desta contratação.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: - Mate"al de divulgação
"TODA CRIANÇA NA ESCOLA"

IMPLANTAÇÃO [, -= LABORATÓRIOS DE . Montagem de programas, adaptação de espaços nas Escolas,
INFORMATICA EDUCACIONAL E contratação de pessoal capacitado para o serviço,
MANUTENÇÃO DOS JÁ EXISTENTES

MANUTENÇÂO DO PROGRAMA - Medição de linhas, pagamento de motoristas, contratação de veiculos e
DE TRANSPORTE ESCOLAR condições de transporte para fins educativos e culturais ..

MANUTENÇÃO E APERFEiÇOAMENTO - Compra dos produtos para a merenda escolar, cursos para as
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO merendeiras e auxiliares, campanhas para melhorar a qualidade da
ESCOLAR merenda, compra de utensilios necessários ao preparo da merenda,

I
impressão de apostilas.
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MANUTENÇÃO DE VEicULOS - Serviços de manutenção dos veiculas ofIciais (carros, ônibus,
OFICIAIS QUE PRESTAM SERViÇO micro.6nibus) e combustível
A SEMEC

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - Construção de Escola para abrigar a clientela do bairro Jardim das
DE ESCOLAS, CRECHES, GINÁSIOS Américas e Núcleo Paz e Bem, ampliação da Escola Padre Estanislau
DE ESPORTES ANEXOS ÀS ESCOLAS Cebula, construção de creche no Distrito de Palmeirinha, na localidade

de Jordao e no Bairro do Xarquinho e de 2 (dois) Espaços do Cidadaa e
ampliação das Escolas São José e Eurico Gaspar Dutra

AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEíCULOS - Aquisição de um veiculo para a SEM EC. Aquisição de um ônibus para o
DA SEMEC transporte escolar.

AQUISiÇÃO DE MATERIAL - Compra de computadores para montagem de laboratórios e secretarias,
PERMANENTE, DE CONSUMO, mesas para computadores, rack, arquivos de aço, estantes de aço,
DE MANUTENÇÃO, DE LIMPEZA, escrivaninhas, armários de madeira, lixeiras, carteiras escolares,
MATERIAL ESCOLAR, DE EXPEDIENTE, cadeiras do professor, máquinas de escrever, fitas cassete, COs,
DIDÀTlCO-PEDAGÓGICO E OUTROS aparelho de som, retro projetores, data show, tela para projeção, tinia
NECESSÁRIOS AO BOM para impressoras, sab~o em pó, sabao em pedaços, rodo, água sanitária,
DESENVOLVIMENTO DAS sapólio, desinfetante, cera, detergente, lixa, bombril, vassouras, panos
ATIVIDADES DA ESCOLA E para limpeza, etc., papel sulfite, tinta para fotocopiadora, pepel para
DA SEMEC, cartazes, canetas especiais, lapis, giz, apagador, livros didáticos para

leitura e pesquisas, cadernos, lápis, borrachas, canetas, cola, tesoura,
pastas, barbante, durex, jogos didãticos, pincéis atômicos, réguas, fitas
crepe, canetas hidrocor, clips, grampos, grampeadores, giz de cera,
errorex, fitas de vldeo, disquetes, apontadores, cartolinas, papéis seda,
crepan, laminado e jardim, material gráfico e outros.

CASA DA CULTURA - Participação e montagem de palestras, cursos, feiras, festas escolares,
AÇÓES E FUNÇÕES oficinas, banda jovem, gibiteca, livros para a biblioteca pública,

exposições, projetos especificas, visitas às Escolas, material de apoio

EVENTOS CULTURAIS - Contratos, convênios, parcerias com grupos e entidades, aquisição de
filmadora e máquina fotográfica

PATRIMÓNIO HISTÓRICO - Preservação, tombamento e divulgação, material de apoio, impressões,
fotos, filmagens.

A CULTURA NA ESCOLA - Contratação de ônibus especiais para visitas ao Museu, aos marcos
históricos, participação em eventos, etc.

DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR - Impressão de cadernos de orientação e fichas
(LEGISLAÇÃO ESCOLAR)

CENSO ESCOLAR - Impressão de cadernos de orientação. Material de divulgação

PRO"ESSORES, ESPECIALISTAS - Pagamento de pessoal (professores, orientadores educacionais,
E ESTAGIÁRIOS supervisores pedagógicos, diretores, secretários escolares, guardiões,

serventes, atendentes, estagiãrios). Impressão de material
- Manter a ampliar o número de salas de educação de jovens e adultos,
pagamento dos docentes e manutenção de parcerias.

ORGANIZAÇÃO DE - Locação de espaços, equipamentos, serviços de som e aparelhagem
ATIVIDADES E EVENTOS para suporte nos eventos de carâter pedagógico, administrativo e cultural.

ESPAÇO DO CIDADÃO - Locaçao de espaços, equipamentos, serviços de som e aparelhagem
para suporte nos eventos de caráter pedagógico, administrativo e cultural.

PROGRAMA DE CONTRA-TURNO - Iniciar estudos para implantação de um Programa de atividades com
crianças no per iodo de contra-turno.

GESTÃO EDUCACIONAL DE QUALIDADE
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"PROJETO CRESCENDO" - Valorização do trabalho desenvolvido pela Direção, Supervisão

AÇÕES: Qualidade Total Na Escola, Pedagógica, Orientação Educacional, professores. alunos e
pessoal de apoio, desenvolvimento do Projeto "Qualidade Total",

Empreender Para Crescer premiação as Escolas, material de divulgação, cursos de formação
"PROJETO ESCOLA VIVA" ao efetivo das Escolas, palestras, deslocamento da equipe de

AÇÕES: Todo Tempo na Escola, apreciação dos trabalhos desenvolvidos, fichas de acompanhamento,
visitas a municípios com experiências diferentes e interessantes na área,Casa da Criança, treinamento com pessoal especializado, infra-estrutura paraAprendendo Inglês
desenvolvimento dos projetos, ampliação e reforma de espaços fisicos,
contrataç:.io de pessoal de apoio, estagiários (recreação e arte), aquisição
de recursos audiovisuais, locação de imâveis, convênios e parcerias.

AGRICULTURA

RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS a) Aquisição de veiculas novos:
E FROTA DE VEíCULOS b) Aquisição de móveis, equipamentos de informática. telefones e utensilios para a

reestruturação da Secretaria e seus Departamentos

RECICLAGEM, CAPACITAÇÃO a) Realização de cursos técnicos e encaminhamento dos técnicos da Secretaria

E TREINAMENTO para reciclagem;
b) Realização/participação de cursos/eventos para diretores e lideranças das
organizações rurais:

c) Realização/participação de encontros/cursos/eventos para agricultores,
mulheres e jovens rurais

FINANCIAMENTO INSTITUCIONAL a) Manutenção e contratação de pessoal da Secretaria de Agricultura.
b) Manutenção e custeio das atividades e ações no âmbito da Secretaria
(combustivel, pneus, revisões, etc.):

c) Celebração de convênio com a EMBRAPA para realização de pesquisas em
agropecuária;

d) Renovação de Convênio com a EMATER para assistência lécnica, treinamento
e capacitação;

e) Renovação de Convênio com INCRA para assistência lécnica nos
assentamentos no periodo;

f) Celebração de convênio com o Ministério da Agricultura para aquisição de
Patrulha Mecanizada;

g) Celebração de convênio com o Ministério da Agricultura para a Capacitação de
Familias em Cooperativismo e Projetos de Desenvolvimento Rural:

h) Firmar convênio e/ou contrato com as Associações Rurais para manutenção e
ampliação do Programa de Assistência técnica descentralizada;

i) Contratação de estagiarias para auxiliar nas atividades e programas da SEMAG;
j) Participaçào e apoio em dias de campo, palestras técnicas, feiras agropecuárias,
leilões, concursos de produtividade (agricultura) e concursos de classificação em
exposições (pecuaria) com premiações, material publicitârio, contratação de
têcnicos para julgamentos e palestrantes.

ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES a) Mobilização para que haja Cl participação efetiva das lideranças das
RURAIS E CIDADANIA Associações rurais em todos os eventos de interesse buscando o fortalecimento

institucional e econõmico-financeiro das mesmas:
b) Firmar convênio com as Faculdades de Direito e Ministêrio Público para
regularização e Titulação de pequenas propriedades rurais bem como,
regularização tributaria e previdenciaria dos produtores;

c) Firmar parceria com a Secretaria de Promoção Social para promover a
regularização de pequenos produtores, no que diz respeito a documentos
pessoais, situação cadastral junto a inslituições de Crédito e encaminhamento
â Divisão de Bloco de Notas do Produlor;

CREDITO RURAL E FINANCIAMENTO a) Ampliar e melhorar a seleção de agricultores com acesso ao credilo, assessorar
DA PRODUÇÃO a formação de grupos e, através da interação com as organizações de

produtores e instituições de crêdito, zerar o indice de inadimplência,
elaborar e emitir cédulas credilicias, organizar linhas individuais e coletivas,
e promover a gestão conjunta dos Fundos de Aval pt"lblico e privado;

PRODUÇÃO AGRíCOLA, a) Promover a execução de limpeza com destocas leves, construção de açudes e

FLORESTAL E PECUÁRIA gradagens em âreas de pequenos produtores, através do Programa
Patrulha Mecanizada;

b) DistribUIção de calcârio subsidiado, para beneftciar pequenas propriedades;
c) Melhoramento Gerletico (aquisição de equipamentos para inseminação artifical,
Ireinamento e postos de monta);



20 - BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO ANO VIII - N" 346 GUARAPUAVA ,24 a 30/JUN/2002

AGROINDUSTRIAlIZAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO

CONTROLE E
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE

PARQUE DE EXPOSiÇÕES

PROMOÇÃO DE FEIRAS

MUSEU DE MÁQUINAS AGRíCOLAS

ESTABELECER PARCERIAS
COM A FEGICEDETEG

CONVÊNIO COM POLicIA MILITAR

d) Organizar, implementar, assessorar e, quando necessario criar Alianças
Mercadolõgicas. e ainda integrar os produtores nos Programas de:

• Aves e Ovos Caipira;
- Fruticultura;
• Horticultura Convencional e Orgânica;
• Plantas Medicinais;
• ElVa Mate:
• Ovinocultura;
~Caprinocultura;
- Piscicultura:
~Fungicultura;
- Bovinocultura de Leite;
• Floricultura.
e) Ampliação do programa de Unhas de Leite e PIA Programa de Inseminação

Artificial, para melhoramento genético do rebanho leiteiro. em parceria
com a SEAB:

f) Levantar e incentivar a ocupação de áreas inaptas para agricultura com
elaboraçao de Projetos de manejo sustentado agrosilvopastoril
(seminários. palestras, excursões, visitas técnica).

g) Estimular a integração lavoura-pecuária. criando grupos para Aliança
Mercadológica e de pesquisa;

h) Contratar consultorias e pesquisa especificas para contemplar os Programas
existentes e para novos a serem implantados;

i) Auxiliar na organização dos produtores. quanto a comercialização de
sua produção.

j) Apoio. incentivo e créditos ao micro e pequeno produtor rural;
I) Criação e manutenção de programas voltado ao micro e pequeno produtor rural:
m) Horas máquiná subsidiadas ao micro e pequeno produtor rural.

a) Firmar parceria com a Secretaria de Industria e Comercio para assessoramento
a implantação de Agroindústrias na Incubadora Industrial do Municipio;

b) Criação de uma Central de Abastecimento para recepção, beneficiamento e
comercialização de produtos hortifrutigranjeiros:

c) Assessorar através dos Programas de Produção e Suporte a Organização das
cadeias e/ou Alianças Mercadológicas:

a) Implementação do Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal
e vegetal, através de parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde
(Vigilãncia Sanitária). SEAB/DEFIS, CONESA e Ministério Público:

b) Implantação de um Selo Municipal de Origem que permita a raslreabilidade
dos produtos.

- Apoiar a reestruturação no Parque de Exposições Lacerda Werneck em parceria
com as entidades envolvidas.

• Auxiliar na organização de feiras de produtos hortifrutigranjeiros nos bairros e/ou
em área central.

- Iniciar estudos para instalação do Museu de Maquinas Agricolas e praça de lazer
na FEG/CEDETEG.

- Estabelecer parcerias com FEG/CEDETEG, auxiliando na construção de
laboratórios e estruturas físicas, aquisição de máquinas e equipamentos,
aquisição de Acervo Bibliográfico destinados às areas Agricola e Veterinária e
desenvolvimento de projetos de pesquisa objetivando a otimização junto aos
pequenos produtores na viabilização de cursos e na prestação de serviços
a comunidade.

- Estabelecer convênio com a Policia Militar Montada para manulenção dos
equinos localizados no CEDETEG.

,;';Y!ljSECRETÁRIA DE SAÚDE;~.. n . •

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
E EXPLORAÇÃO DE TEMAS
COM DISTRIBUiÇÃO DE PANFLETOS
EDUCATIVOS

CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO
- Aumenlar a qualidade de vida da populaçao desta faixa etária e diminuir
os internamentos e ôbitos por pneumonia.

- Vacinar no mínimo 85% da população do idoso acima de 60 anos
de idade.
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I CAMPANHA CONTRA A DENGUE;
~Conscientizar a população quanto a prevenção de doenças transmitidas
pelo vetor Aedes aegypti e promover ações que interfiram na proliferação
do vetor e sirvam de alerta a comunidade quanto a práticas adequadas de
saneamento e destino do lixo,
ÇAMPANfi8.GONTRA A MORTALIDADE MATERNA
_Estabelecer a parceria com a Secretaria de Educação de acordo com os
temas propostos anualmente. promovendo concurso de redação ou
música referente ao tema, com objetivo de divulgar aos alunos os indices
relacionados â gravidez em adolescentes e conscientizá-los de praticas
adequadas relacionadas a sexualidades. Atividades e ações em saúde
(palestras, blJlz educativas).
Ç1\IVIP8NHA DE V~CINAÇhO CONTRA A POLIOMIELITE;
E MULTIVACINAÇA_Q
• Imunizar 90% da população até 5 anos de idade, com vacina contra
poliomielite e regularizar através de leitura de carteirinhas as vacinações
em atraso.
CAMPANHA º~LC1\LENDÁRIO EPIP.EMIOLÓGICO
• Aleitamento materno, desidratação, Cãncer de pele, Tuberculose,
(Tabagismo) e colaboração nos demais eventos da Secretaria Municipal
de saúde.
CAMPANHA CONTRA DSTjAIDS
_Exploração do tema, com distribuição de panfletos informativos onde serâ
lembrada a morte das vítimas da AIDs.
CAMPANHA DE SAÚD~UCAL
_Realização de palestras nas escolas sobre saúde bucal, conscientizando
a população sobre a prevenção de doenças ocasionadas, cavidade bucal
( câncer bucal e demais lesões).

AMPU",ÇÃO DOS PROGRAMA~ _Reestruturar o Ambulatório Médico de Pneumologia e Dermatológia

DE SAUDE E REESTRUTURAÇAO Sanllaria (AMPDS);
DOS JA EXISTENTES _Otimizar programas: Combate ao tabagismo, Imunização, Combate a

Teniase e Cisticercos.
_Criar a Centro de Especialidades, com o objetivo de agilizar o serviço
de referencia e contra-r~ferencia, da população de Guarapuava,
assistida pelo Sistema Unico de Saúde.
_Realizar planejamento integrado com todos os setores para que se
melhorem os indicadores pactuados na agenda de saúde.
_Ampliar as atividades do Programa Anjo da Guarda com as ações
~Amigo da Vida~.

ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS • Estabelecer parcerias com o CEDETEG, Unicentro e demais Secretarias
para desenvolvimento de Campanhas e ações na ârea de saúde.
_Oficinas sobre sexualidade com adolescentes e professores de escolas
públicas para intensificar ações preventivas em DST/A1DS.

AÇÓES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA
_Alimentos: Exames de tuberculose em bovinos leiteiros, para prevenir
esta zoonose causada por alimentos (leite);
• Vistoria e orientação para merendeiras de escolas públicas, para
melhorar a qualidade dos alimentos dos estudantes e prevenir doenças
veiculadas por' alimentos:
• Inspeção em estabelecImentos que utilizem equipamentos de raios-X,
visando controlar a exposição a que são sujeitos os profissionais
ocupacional mente expostos e publico em geral:
-Inspeção em estabelecimentos que atendam pelo SUS, avaliando as
condições de atendimento destes estabelecimentos para liberação
de alvarâ.

OBRAS E EQUIPAMENTOS
_Reformas e reequipamentos de Unidades da Rede Municipal de Saúde.

NA ÁREA DE SAÚDE
Prosseguir nas ações no sentido de equipar a rede municipal de saúde
com equipamentos, médicos, odontólogos, fisioterâpicos e de
enfermagem
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TREINAMENTO DE - Promover cursos de aperfeiçoamento em atendimento de urgência!
RECURSOS HUMANOS emergência a todos os profissionais de enfermagem e motoristas de

ambulâncias:
- Educação continuada a todos os profissionais enfermeiros e auxiliares de
enfermagem da rede;

- Capacitação de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agente~
comunitários de saúde, odontôlogos, auxiliares de consultório dentario e
técnico de higiene dental, para reposição de demissões e ampliação de
equipes do Programa Saúde da Familia e PAes

• Promover palestras e seminarios em educação a saúde, com a
participação dos profissionais da rede, comunidade e instituições afins.

CONVENIOS COM ÓRGÃOS - Prosseguir nas ações para assegurar e firmar convênios com os órgãos
PÚBLICOS E PRIVADOS Federal e Estadual e demais entidades congêneres, visando promover

a melhoria para consecução dos objetivos da administração municipal no
que se refere ao nivel de saúde e promoção, a população do
abastecimento de agua dos esgotos domêsticos e das condições
sanitarias da comunidade. com a finalidade de obter recursos financeiros
para atender as atividades e os investimentos de obras e aquisição de
equipamentos em geral.

RECURSOS HUMANOS - Ampliação e manutenção do quadro funcional atual para cobertura das
ações propostas (médicos,' auxiliares de enfermagem, agentes
comunitários, serventes, agentes fiscais, administrativos, auxiliares de
consultório dentario, técnico em higiene dental e outros. (pSF Clínica
da Mulher Vigilância Sanlta,ia),

RECURSOS MATERIAIS - Aquisição de linha telefônica, aparelhos telefônicos, televisores, video
cassete, autoclave, computadores, móveis, instrumentais, copiadora,
equipamentos odontológicos e outros.

MANUTENÇÃO DE ROTINA - Vale transporte, combustivel, oficinas, alimentação: (viagens interior e
fora do município, plantões), uniformes, reparos hidraulicos e elétricos,
reposição de peças odontológicas.

ê,1EDICAMENTOS - Aquisição de medicamentos especificas.

AQUISiÇÃO DE MATERIAIS - Aquisição de anestêsicos, materiais de restauração, confecção de
DE ODONTOLOGIA próleses den!a,ias e outros.

AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE - Aquisição de alcaol, gases, agulhas, seringas, algodão e outros.
ENFERMAGEM

AQUISiÇÃO DE VEíCULOS - Aquisição de veiculas novos necessarios ao atendimento nos diversos
E MANUTENÇÃO DA FROTA setores da Secretaria de Saúde, bem como manutenção da frota
EXISTENTE existente.

CENTRO DE CONTROLE - Contra partida do MUnlcipio na implantação do Centro de Zoonoses.
DEZOONOSES

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE - Construir novas unidades do Centro Integrado de Atendimento a Saúde
CENTROS INTEGRADOS DE nos bairros com o objetivo de aprimorar e facilitar o acesso da população
ATENDIMENTO A SAÚDE (CIA) ao atendimento .

.Sj::CRETARIA' DE ESPORTES E RECREAÇÃO

ESCOLlNHAS MUNICIPAIS • Preparar futuros atletas, incentivar a pratica esportiva, visando a melhoria
DE APRENDIZAGEM ESPORTIVA da qualidade de vida .

TREINAMENTOS ESPORTIVOS • Preparar os atletas do municipio para participação em jogos oficiais e
amistosos.
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COPA OURO DE FUTSAL - Participar de jogos a nivel estadual

DIA DO TRABALHADOR - Proporcionar atividades recreativas e esportivas para os trabalhadores
do município. em seu dia

ABERTÃO DE FUTEBOL SETE - Integrar os bairros do municipio através do futebol.

JOGOS ESTUDANTIS DA - Integrar a comunidade estudantil do municipio num único evento, com
SEMANA DA PÁTRIA diversas modalidades esportivas

JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ - Classificar as equipes para a participação na fase final e elevar o
fase regional e final nome do município.

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ - Classificar as equipes para a participação na fase final e elevar o
fase regional e final nome do municipio.

CORRIDA DE SÃO SILVESTRE - Integrar a comunidade em um evento esportivo de final de ano.

COPA TIRADENTES DE FUTEBOL - Evento a ser realizado em parceria com a Policia Militar, em homenagem
SETE INFANTIL ao patrono "Tiradentes",

ESCOLlNHAS DE FUTEBOL - Melhorar a qualidade de vida da população através da prâtica esportiva
"TIO GUARANI" e proporcionar a descoberta de novos talentos esportivos,

CONVENIOS E PARCERIAS COM - Realização de eventos e atividades esportivas com parcerias;
EMPRESAS, ASSOCIAÇÕES, - Proporcionar parceria com a liga de futebol de Guarapuava.
CLUBES E ENTIDADES ESPORTIVAS - Viabilizar a Implantação do programa "Bolsa Esporte",
E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA
BOLSA ESPORTE

TEMPO DE CRIANÇA - Proporcionar atividades recreativas e esportivas para a população infantil.

REFORMA GERAL DO GINÁSIO - Desenvolver uma reforma geral, ampliando a quadra de prática de
JOAQUIM PRESTES esportes dentro das medidas oficiais (40m X 20m), para a sediação de

grandes eventos a nivel estadual, nacional e internacional.

REFORMA DE MANUTENÇÃO - Desenvolver a manutençáo BÁSICA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA E
NOS DEMAIS GINÁSIOS DE ESTRUTURAL) nos Ginásios de Esportes Aldebaram Rocha Farias,
ESPORTES MUNICIPAIS Altair B. Macedo e Entre Rios.

CASA DA CRIANÇA - Proporcionar lazer e recreação no parque mais frequentado da cidade

OUTRAS ATIVIDADES - Campeonatos, amistosos, premiação, arbitragem, etc,
NÃO PROGRAMÁVEIS

DESPESAS COM PESSOAL - Manutenção e contratação de pessoal da Secretaria de Esportes

ESTUDOS PARA VIABILIZAÇÃO DE UM - IniCIar estudos para viabilizar a construção de um Centro-Poli-esportlvo
CENTRO POLl-ES.'ORTIVO municipal.

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE - Manutenção e construção de quadras esportivas, campos de futebol
QUADRAS ESPORTIVAS. CAMPOS suiço, canchas de areIa e pistas de skate nos bairros e distritos, como
DE FUTEBOL, CANCHAS DE AREIA forma de incentivar a prática esportiva.
E PISTAS DE SKATE,

SECRETARIA DE TURISMO <

()JVULGAÇAO

PROMOÇÃO DE EVENTOS - Promover eventos: em Guarapuava e nos grandes pólos emissores
de fluxo turistico, com a finalidade de tornar conhecidas nossas
atrações.
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APOIO Ã EVENTOS DE TERCEIROS ~Participar de eventos promocionais de Clubes, Associações,
Empresas e outras Entidades, sempre que avaliados como
lucrativos à divulgação das nossas potencialidades turísticas.

APOIO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS - Participar de iniciativas de divulgação.escritas, de video e audio
DE DIVULGAÇÃO DE TERCEIROS elou outras, em todos os casos em que tal atividade for do interesse

promocional do Município

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS - Participar de eventos turísticos. promovidos por instituições do
TURíSTICOS setor. (ABAV, FEIRAS, SEMINARIOS, etc), quando for interessante

para nossos propósitos.

ELABORAÇ.ÃO DE MATERIAIS DE - Elaborar e/ou criar materiais publicitârios, posters, folders, mapas,
DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DOS COs, videos, peças publicitárias, etc.; como meio de promoçtlo
ASPECTOS TURíSTICOS DO MUNIClplO turística.

PLACAS DE PUBLICIDADE - Participar de instalação de placas promocionais junto as principais
(OUT DOORS),FIXA E/OU TEMPORÁRIAS vias de acesso, bem como, nos pontos que foram considerados

estratégicos para melhor divulgação.

DIVULGAÇÃO REGIONAL - Estabelecer programa de divulgação especifica junto ás prefeituras
da região Centro Sul do Paraná e junto ao público em geral destes
municípios.

DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA MíDIA - Estabelecer a divulgação permanente, através dos meios de
, comunicação, das nossas belezas, festas, eventos, etc; na forma

avaliada mais eficaz, tendo em vista os recursos aplicados.

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS - Elaborar campanhas especificas, visando a divulgação de
promoções ou eventos do interesse turlstico do municipio.

SINALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO

COMPLEMENTAÇÃO/ - Sinalizar adequadamente todos os nossos principais atrativos.
APERFEiÇOAMENTO DE SINALIZAÇÃO

SISTEMA ESPECiFICO - Criar e executar sistema especifico de sinalização turistica
DE SINALIZAÇÃO TURlsTICA para a cidade.

AÇÕES DE MELHORIA NO
- Programa de revitalização do trecho da BR 277, que corta a cidade,TRECHO CITADINO DA BR 277
com vistas a torná-la vitrine das nossas atrações.

VIAS DE ACESSO

ESTABELECER AS VIAS - Criar e/ou melhorar as vias de acesso aos principais pontos
DE ACESSO AOS ATRATIVOS de interesse turístico, {cachoeiras, rios, serras, hotéis, restaurantes,
DO MUNIClplO etc.),na medida adequada à cada caso, e das possibilidades

de recursos.

OBRAS ESPECiFICAS.-

CENTRO DE CONVENÇÕES - Construção de um Centro de Convenções em Guarapuava. (podera
ser feito em parceria com a iniciativa privada).

PORTAIS DE VALORIZAÇÃO - Construção de portais frente aos principais pontos turisticos e às
principais entradas da cidade.

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA - Construção das obras junto aos pontos turisticos, que sejam
TURíSTICAS ESSENCIAIS AOS essenciais ao atendimento do turista, na forma adequada a
PONTOS AFASTADOS cada caso.
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REPLICA FORTIM ATALAIA - Construção da Réplica do Fortim Atalaia junto à BR 277, com a
função de ser também local de recepção ao turista,

PRAÇA/ARENA PARA AS - Construção da praça definitiva para a realização das cavalhadas,
CAVALHADAS bem como, ã realização das festas temáticas.

MONUMENTO/íCONE SIMBÓLICO - Construção, pOderá ser em parceria com a sociedade, de um grande
monumento/lcone que passe a ser o sim bolo da cidade

SEDE PRÓPRIA PARA A SECRETARIA - Construir a sede própria definitiva da Secretaria na forma e no local
que se mostrar em mais eficaz e conveniente.

APOIO À OUTRAS ENTIIlADES

APOIO DIRETO À ENTIDADES - Apoiar as entidades que em suas iniciativas estiverem colaborando
PROMOTORAS DO TURISMO com o incremento do turismo para Guarapuava, sempre que a ação

for julgada digna de apoio.

APOIO ATRAVES DE PARCERIAS E - Estabelecer com as mesmas: parcerias, convênios, patroclnios.
CONVENIOS Dar apoio financeiro ou operacional, sempre que julgadas

convenientes e contribuidoras do incremento turlstico externo.
,

VIAGENS TltCNICAS E DE DIVULGAÇÃO

VIAGENS TECNICAS E DE ESTUDOS - Apoiar e promover viagens técnicas e de estudos â locais de
, reconhecido interesse turistico e capazes de acrescentar

informações elou conhecimentos relevantes ao nosso caso.

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS - Participar de feiras e eventos específicos de turismo, levando os
E EVENTOS EXTERNOS ESTADUAIS, materiais e o pessoal necessário â adequada representação de
NACIONAIS E INTERNACIONAIS Guarapuava junto aos mesmos.

PESSOAL

DOTAÇÀO DE QUADRO - Contratar o pessoal que se fizer necessario ao bom funcionamento
FUNCIONAL ADEQUADO de Secretaria e ao adequado cumprimento das funções;

remunerando.os de forma justa e compativel a formação de cada
profissional.

TREINAMENTO DE PESSOAL - Treinar de forma que melhor convier a cada caso, o pessoal interno,
ou eventualmente, patrocinar cursos de treinamento a proflssionais
da area, mesmo que externos, se isso convier ao interesse
do Municlpio.

MÓVEIS, IJTIcNSiuos E EQUIPAMENTOS

VEíCULOS
- Dotar a secretaria dos veiculas necessários ao cumprimento de sua
função.

MÓVEIS E UTENSíLIOS - Adquirir os móveis e utensílios adequados e necessários â
realização da sua missão.

AQUISIÇÀO DE ARQUIBANCADAS - Adquirir um conjunto de arquibancadas e banheiros móveis,EBWC MÓVEL capazes de comportar e servir nos grandes eventos, se avaliados
lucrativos, em função do grau de utilização.

CONVÊNIOS Ic PAnCEnlAS

ESTABELECIMENTO DE CONVENIOS - Estabelecer convênios com Entidades públicas ou privadas, de
E PARCERIAS COM ENTIDADES treinamento, acompanhamento, elaboração de pesquisas,
POTENCIALMENTE AUXILlADORAS estudos, de cunho mercadológico ou cientifico e outras,

desde e sempre que este for o melhor caminho de incrementar a
atividade do turismo receptivo em Guarapuava. Ex.: UNICENTRO,
Faculdades Guarapuava, SEBRAE, elc.
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ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS - Estabelecer parcerias com Entidades públicas ou privadas, em
ESPECíFICOS EM PARCERIAS COM programas ou projetos, sempre que benéfIcos ao interesse da
INSTITUiÇÕES TÉCNICO/CIENTiFICAS nossa capacidade turlstica.

AQUISIÇÕES IIIVEI{SAS

PEÇAS E OBJETOS. - Adquirir peças, objetos, documentos, ilustrações, etc, desde que
DE INTERESSE TURISTICO avaliados de interesse relevante para o incremento da nossa

colação de atrativos.

ELEMENTOS DA PRODUÇÃO - Adquirir, quando julgadas importantes para o incremento do turismo
INTELECTUAL DE INTERESSE municipal, produções de carater intelectual; passiveis de direitos
TURíSTICO autorais, tais como: Fotografias, Monografias, Poesias, Cantos,

Músicas, Ilustrações, Desenhos, Esculturas. Programas
de computadores. etc.

AI'0I0 A INSTALAÇÃO Df: f:NT)()ADES TURÍSTICAS

FOMENTO Ã INSTALAÇÃO - Dentro dos critérios e parãmetros do PLANDEG, apoiar as empresas
DE ATIVIDADES TURisTICAS que se dispuserem a se instalar no município, com os mesmos

auxflios e facilidades que recebem as indústrias.

APOIO À EMPRESAS INTERESSADAS - Prestar assessoria, fazer avaliações de oportunidades, etc. a quem
EM INSTALAREM.SE NO MUNiCíPIO se mostrar interessado em aqui instalar-se com empreendimentos

geradores de empregos.

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO - Levar dados, vldeos, fotos, etc, ao conhecimento de empresas do
ESPECIFICA JUNTO A POSSíVEIS Ramo Turismo. buscando atrai-Ias para o nosso território.
INVESTIDORES EXTERNOS
DO SEGMENTO TURISMO

1I0ME-I'AGf:

CRIAÇÃO DE HOME PAGE - Criar e manter uma home page especifica para a divulgação turística
NA INTERNET dos nossos atrativos, de forma dinãmica, atualizada, atrativa

e interativa.

POSSIBILIDADE DE DIVULGAÇÃO - Inserir Guarapuava em todos os meios de divulgação disponlveis,
EM NOVOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO existentes ou que vierem a ser criados, sempre com a busca da

mâxima eficiência, tendo em vista os recursos empregados.

AI'0I0 I, I'ATROCÍNIOS A f:Vf:NTOS

APOIO A FESTAS E EVENTOS ~Apoiar da melhor forma possivel as festas folclóricas, eventos
FOLCLÓRICOS E CULTURAIS culturais, desde que os mesmos venham a contribuir para a atração

de público externo para o nosso Municipio. (Ex. Festa da Cevada
de Entre Rios, Festa das Nações, entre outras).

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS ~ApoIar com verbas de patroclnio, as entidades que forem
promotoras de eventos esportivos, sempre que os mesmos
gerarem divulgação especffica ao segmento turistico.

CALENDÁRIO DE EVENTOS

CRIAÇÃO DE CALENDÃRIO
- Criar, manter atualizado e gerenciar, c:om vistas ao máximo lucroMUNICIPAL E REGIONAL
por parte da comunidade, o CALENDARIO DE EVENTOS DODE EVENTOS
MUNIClplO E REGIÃO.

INCLUSÃO DE NOVOS - Fomentar a criação de novos eventos se, e quando os mesmos
EVENTOS NO CALENDÁRIO se mostrarem úteis ao pleno funcionamento e ou, ao

aperfeiçoamento da nossa infra.estrutura turística.
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PHOGHAMAS DE CONSCIEI':T1ZAÇÃO DA POPULAÇÃO
r

\...K.I:"ÇÃO DE PROGRAMA - Criar Programa de conscientização da nossa população quanto aos
PERMANENTE DE beneficios possíveis de serem trazidos pelo turismo, visando a
CONSCIENTIZAÇÃO TURisTICA correta atitude por parte da população frente ao visitante.

CRIAÇÃO DE PROGRAMA - Criar programa com vistas ao mesmo objetivo acima exposto, dirigido ao
DE CONSCIENTIZAÇÃO INFANTIL público infantil,' através de atividade, a ser desenvolvida nas escolas

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO - Elaborar campanhas especificas de conscientização quando da
realização de eventos especiais, como forma de ir melhorando o
atendimento, ao visitante, por parte de população.

CRIAÇÃO DE REDE DE - Quando do esgotamento da capacidade hoteleira, cadastrar casas
HOSPEDAGEM DOMiCiLIAR particulares e organiza-Ias para poderem hospedar os visitantes

excedentes.

INCUBADORA TURíSTICA

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Adquirir para o Municipio, com o propósito de ceder, na melhor forma a
ESSENCIAIS AO INicIO DE NOVAS cada caso, por tempo determinado, a pretensos empresários interessados
r,TIVIDADES TURisTICAS em iniciar a exploração de novos de negócios turisticos. Vencido o prazo,

o equipamento será cedido por empréstimo a outro interesse.

APOIO TÉCNICO A NOVAS ATIVIDADES ~Apoiar o empresário em sua fase inicial, por meio de assessoramento., B Esta atividade sera executada por técnicos de Prefeitura, se existirem,
ou contratados externamente, ou ainda, por técnicos participantes de
outros programas/convênios.

APOIO A OUTRAS SECRETARIAS EM AÇÜES DE INTERESSE TURÍSTICO

PROGRAMAS DE APOIO A - Estabelecer ações conjuntas com outras secretarias em realização de
OUTRAS SECRETARIAS feiras, exposições, festas, etc. Mostrar oportunidades de ação possíveis

as outras secretarias, no sentido de auxiliar a atividade turística e,
apoiá-las diretamente, sempre que disso necessitarem, nas suas
prõprias iniciativas.

PROGRAMA DE CRIAÇÃO DI': ANIMAIS SILVESTRES E FAZENnAS DE CAÇA

PROGRAMA DE ABATE DOS ANIMAIS - Aproveitar o potencial de atração turistica da caça, abate do excedente
EXC~DENTES COMO ATRAÇÃO do Programa Municipal de Criação de Animais Silvestres, através da
TURISTICA implementação da fase final do programa jL:nto ao IBAMA e demais

órgãos governamentais envolvidos.

AMPLIAÇÃO E APERFEiÇOAMENTO - Dotar a Secretaria dos meios humanos e materiais necessários a que o
DO PROGRAMA programa tenha continuidade, expanda-se e, dentro da lei, crie novas

possibilidades, inclusive com novas espécies de animais.

PROGRAMA DE SUPORTE ÀS - Manter funcionando e Ampliar o Programa de Fazendas de Caça, no
FAZENDAS DE CAÇA sentido de viabilizar novos empreendedores participantes e novos animais

à disposição do caçador.
I

, PROGRAMA DE TURISMO L1GAnO AO ÍNDIO

DISPONIBILIZAÇÃO DO TURISMO - Organização d.e um programa de visitação âs aldeias indígenas das
NA RESERVA INDiGENA Marrecas dos lndios e a outras tribos da região.

APOIO AO íNDIO COMO . Apoiar as iniciativas indígenas quanto a sua estruturação como destino
PRODUTO TURisTICO turístico, bem como, à sua transformação em produtores de artigos de

interesse turlstico: artesanato, realização de eventos, etc.

CONVÉNIOS ESPECiFICOS - Estabelecer os convênios e parcerias necessárias com a FUNAI e outros
ôrgãos envolvidoslinleressados.
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TURISMO RURAL

PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO - Estabelecer programa visando a conscientização das possibilidades do
DA ATIVIDADE negócio, por parte dos proprietarios das nossas fazendas históricas

e/ou dotadas de outros atrativos.

ASSISTÊNCIA AO EMPREENDEDOR - Assessorar o fazendeiro/empreendedor em suas primeiras iniciativas,
INICI/" TE DE TURISMO RURAL de forma a melhorar suas possibilidades, através de técnicos da

Secretaria e/ou encaminhando-Q às Secretarias ou entidades adequadas

TURISMO LIGADO Ã PRODUÇÃO DE - Incentivar as Associações de produtores e produtores independentes,
ERVAS MEDICINAIS a fazerem o aproveitamento turistico das suas atividades.

TURISMO IIISTÓRlCO/CULTURAL

GUARAPUAVA TROPEIRA - Criar as condições a que Guarapuava se torne um centro reconhecido
de preservação da memória do Tropeirismo: Eventos, fomento de
literatura, festas e pratos Upicos, apoio à pesquisa histôrica, e ao museu
histórico municipal. Realizar festas temáticas, etc.

FESTA TEMÁTICA TROPEIRA - Realizar anualmente uma festa ligada ao Tropeirismo.

GUARAPUAVA MULTI ETNICA - Apoiar a realização anual de Festa das Nações. Apoiar a realização
FESTAS TíPICAS anual de Festa da Cevada de Entre Rios. Apoiar o funcionamento

permanente dos grupos culturais das diversas etnias organizadas.

TURISMO LIGADO À LIDA COM O CAVALO
RODEIO DA INTEGRAÇÃO - Realizar anualmente com rodeio que congregue todos os CTGS

da cidade.

APOIO AOS CTGS - Auxiliar os CTGS a beneficiarem-se do fluxo turístico, em suas atividades
de preservação das tradições.

EVENTOS E FESTAS - Tirar proveito turístico da tradição Guarapuavana na lida com cavalo:
LIGADAS AO CAVALO apoiar os rodeios, tiros de laço, gineteadas, credenciadoras, etc,

divulgando, patrocinando e promovendo estes eventos.
"-

TURISMO LIGADO À PRODUÇÃO DE FLORES

VITRINE DE FLORES - Apoiar a criação de um centro de venda e mostra permanente de flores
junto a BR 277.

FESTA DAS FLORES - Criar um evento específico, no sentido de divulgar a inexistência desta
atividade em nossa comunidade e inclui-Ia como produto turlstico.

TOUR DAS FLORES - Criar um passeio ~specifico pelos pontos da cidade onde se plantam
CIDADE E PROPRIEDADES flores e aos produtores interessados da região.

PONTOS FLORIDOS - Apoiar a instalação de pontos floridos em ruas e praças de Guarapuava:
na forma de canteiros elou formas esculturais.

TURISMO LIGADO ÀS ÁGUAS

PROGRAMA DE RAFTtNG - Apoio à exploração da atividade de rafting em nossos rios.

PROGRAMA DE CRIAÇÃO PEIXES - Estabelecer um programa de criação de peixes de águas frias em nossos
DE AGUAS FRIAS rios, nos moldes do programa de criação de animais silvestres, (exemplo:

truta).

MELHORIA DO PARQUE DO JORDÃO - Aprimoramento do Parque do Jordão como parque de lazer, esporte e
turismo. Inclusão de novas atividades de lazer.

ESPORTES AQUÁTICOS - Apoio ao estabelecimento das atividades de canoagem, ~8óiacross~,
caiaques e outros esportes aquaticos.
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TURISMO ECOLÓGICO E DE AVENTURA

OBSERVAÇÃO DE PÃSSAROS - Apoiar a atividade em nossas malas e campos
,
'rplLHAS NAS MATAS - Apoiar a criação de trilhas ecolôgicas de observação da flora e faunas

regionais .

ESPELEOLOGIA - VISITAS - Disponibilizar os passeios e visitações às nossas cavernas da Serra
A CAVERNAS da Esperança e outras.

RAPPEL E ESCALADAS - Apoiar o estabelecimento destas atividades em nossas cachoeiras,
paredões, e outros locais apropriados.

Cl{(AÇÃO/AI'EIU'EIÇOAMENTO DE VIAS TURíSTICAS

a) GUARAPUAVA JORDÃO- - Plantio de flores, melhoria geral da estrada, autorização especifica,
COLÔNIA ENTRE RIOS construção de belvederes, mirantes, etc. Apoio ã instalação de

b) GUARAPUAVA GUAIRACÃ atividades comerciais especificas nestas rotas.
SALTO SÃO FRANCISCO
E MARRECA DOS iNDIOS

c) OUTROS, SE E QUANDO
CONSTATADOS

,
GUARAPUAVA GUABIROBA - Ampliação do trecho calçado. Reforço da fiscalização, visando a
RIO DAS PEDRAS eliminação definitiva do lançamento de lixo junto à estrada. Arborização

e paisagismo.

,
ÁREAS DE CAI\1I'ING

ESTABELECIMENTO DA ATIVIDADE - Apoiar a atividade de forma a gerar emprego, renda, impostos e
fluxo turistico

APOIO A MELHORIAS - Apoiar a transformação dos pontos ja utilizados pela atividade em efetivo
negôcio turistico.

TURISMO DE NEr;é>clOs I( EVENTOS

CONVENÇÔES - Fazer divulgação especIfica da nossa capacidade hoteleira e da nossa
localização central no Estado, procurando atrair o máximo deste tipo de
evento para a nossa cidade.

DIAS DE CAMPO, SIMPÔSIOS - Idem acima, com divulgação especifica das nossas qualificações de
LANÇAMENTO DE PRODUTOS excelência na produção de milho, batata, erva mate, cevada, flores,

madeira e derivádos, dentre outros.

OUTROSIUIVERSOS

PROGRAMAS DE APROVEITAMENTO :. Existem diversas caracteristicas especificas da nossa região, que, em
DE CARACTERiSTtCAS E/OU graus variados nos diferenciam dentro do contexto do Pais, e que
ASPECTOS ESPECiFICOS DE poderão alavancar outros projetos/programas especificos, desde que
NOSSA REGIÃO assim sinalizados pelos próprios visitante~/turistas. As palavras chaves

para estes possiveis projetos: Alagados, Aguas Quentes, Aviação,
Aviação Agricola, Artesanato em Lã, Artesanato em Couro, Aguardente
de Frutas Temperadas, Aguardente de Frutas Silvestres, Aquamalte,
Batata, Borrego, Clima de Montanha, Chope, Centro do Parana, Cavalo
Crioulo, Centro Cultural, Caprinocultura, Cervejaria, Curucaca. Cateto,
Campeonato de Xadrez, Esculturas em Flores, Ervas Condimentais,
Erva Mate, Embutidos Especiais, Frio, Frango Caipira, Florestas Nativas,
Florestas Implementadas, Festa de igreja, Frulas Temperadas,
Gastronomia Tipicas: Alemã, Árabe, Espanhola, Indigena, Italiana,
Negra, Polonesa, Portuguesa, Ucraniana, etc. Gaúcho, Gado Simental,
Gralha Azul. Lobo Guara, Música: Nativista, Folclórica, Gauchesca, etc;
Ovelha, Ovinocultura, Pinhão, Pinheiro, Produções Alternativas:
Cogumelos, Plantas Medicinais, etc; Praça da Fé, Paraquedas,
Parapente, Roteiros: da produção Agricola, das cachoeiras, etc; rota
Argentina - Brasil, Rota Brasil - Foz do Iguaçu, Rola dos Tropeiros, Spa,
Teatro,
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PROGRAMAS DE APROVEITAMENTO - Em função da existência dos atrativos jâ citados e do crescimento do
DE ATIVIDADES TURíSTICAS NÃO fluxo turistico, poderão ser apoiadas outras atividades. desde que o
TRADICIONAIS DA NOSSA REGIÃO, mercado demonstre serem viáveis, tais como: 8alonismo, Parques
POREM COMPLEMENTARES Temáticos, etc. O Poder Público deverá estar atento, e apoiar cada

empreendimento, obra ou ação que na sua existência, realização vier
propiciar o incremento do fluxo turistíco para Guarapuava, de forma
lucrativa à nossa comunidade. considerados os aspectos ambientais,
econômicas e culturais

.;; . .
;. ". SECRETARIA DE. rtI~Ig;.AM~IENTE E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
;

REESTRUTURAÇÃO I URBANIZAÇÃO - Parque das Araucárias: reestruturação, trilhas. conclusão das obras da
E REGULAMENTAÇÃO DE PARQUES entrada do par~, sinalização interna, instalação de lixeiras, equipar

centro de educação ambiental (recursos audIovisuais, móveis,
equipamentos de informática ...)

• Parque Recreativo do Jordão: implantação de trilhas para caminhadas,
instalação de lixeiras, centro de atendimento ao visitante, sinalização ..

• Parque Toca da Onça: cercar área, conclusão do programa de
recuperação de área degradada.

- Parque Lagoa Dourada: urbanizar, estruturar area de lazer.
- Serra da Esperança APA (área de proteção ambiental):
- Estabelecer plano de desenvolvimento, núcleo de Educação Ambiental;
- Revítalização de estradas velhas;
- Regulamentar e normatizar o uso.

EVENTOS, CAPACITAÇÃO - Realização de cursos técnicos e encaminhamento dos técnicos da
E TREINAMENTO Secretaria para treinamento e capacitação.

- Realização/participação de encontros, cursos, eventos, fórum, feiras
em âmbito local, regional e nacional, estabelecendo uma politica regional.

- Realização de evento em âmbito municipal, estadual e nacional de
políticas ambientais.

RE.NOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, - Reforma de ônibus (Rodo-eco) linha I e 11.
VEICULOS, DESPESAS FIXAS • Atualizar equipamentos de informática e instalação Internet

- Manutenção veículos, bens/equipamentos/máquinas
- Despesa com pessoal
- Manutenção prédio secretaria (luz, ãgua, telefone, outros)

PARTICIPAÇÃO COMUNITÃRIA • Mobilização para que haja a participação efetiva das lideranças das
NA TOMADA DE DECISÕES Associações de Baires, escolas, instituiçóes, enfim toda comunidade

organizada em todos os eventos/encontros buscando soluções e
fortalecimento para as questões relativas ao Meio Ambiente

• Firmar convênio com Instituiçóes para desenvolvimento de pesquisas e
monitoramento ambiental, estágios, desenvolvimento de projetos.

- Descentralização da Gestão Ambiental por meio de competência e
criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e comitê (águas, lixo,
florestas, educação ambiental, Serra da Esperança.

- Manter parceria com a Secretaria de Promoção Social/FUBEM para
continuidade do programa de Guias ambientais do PPTA.

~Instituir "Prêmio ECO" (cidadão, empresa, escola. imprensa) .
• Assessorar associação de catadores de papel e outras

DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - Viveiro Municipal: produção de flores, arbustos, mudas florestais exóticas
e nativas; aquisição de sementes, esterco, embalagens húmus produtos
agroqulmicos, equipamentos .

• Fiscalização no corte de ãrvores em area urbana (laudo e liberação)
• Plantio em logradouros públicos (praças, parques, avenidas, etc ...)
- Programa de Integração na produção de pinus
(EMPR ESA/P REFEITURAI AGRICULTOR) .

• Fomento ...Recuperaçâo da cobertura vegetal, através de programas de
preservação das atuais reservas e programas de reflorestamento
destinados a conservação e a exploração racional.

- Auxiliar na viabilização de créditos e parcerias para pequenos
reflorestadores

- Manutenção e ampliação do Arboreto Florestal e Botãnico e Jardim
Medicinal

- Execução de Inventario de Florestas.
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MEIO AMBIENTE

- Produção de sementes dentro do Programa Florestas Municipais.
- Palestras e assistência técnica, sobre florestas, mata ciliar e

reflorestamento.
- Paisagismo em logradouros municipais (praças, parques, ruas rotatórias,
escolas, creches, avenidas.

- Implantar núcleos de Educação Ambiental (bairros, escolas, distritos).
- Editar caderno de experiências em Educação Ambiental.

- Organizar, implementar, assessorar Programas de Educação Ambiental
formal e comunitãria.

- Educando pela Natureza,
- Maratona Ambiental,
- Oficinas Centro de Educação ambiental João Luiz Toledo,
- Comunicador ambiental,
- Projetos nas escolas,
- Festivais,
- Concursos,
- Fórum de Debates.

- Aquisição de terreno para depósito e reciclagem do lixo
objetivando a ampliação do Programa Nosso Lixo
(parceria entre o governo municipal, associação de catadores
de papel de Guarapuava e SURG), buscando atender todo o
municipio com a coleta seletiva de lixo.

- Estabelecer parceria com a vigilância sanitária quanto ao
controle para coibir a formação de depósitos clandestinos de
materiais reciclaveis.

- Gerenciar o aterro sanitário
- Manter programa de fomento á criação comercial de animais
silvestres

- Inventário da fauna da região
- Recepção de animais silvestres com algum tipo de trauma,

para atendimento e posterior soltura (medicamentos,
alimentaçâo, manutenção).

- Controlar, licen.ciar atividades potencial ou efetivamente
poluidoras .

• Elaborar programas I projetos ambientais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO 11

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO NOMINAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

A - RECEITAS X DESPESAS - Valores Constantes

l-RECEITAS 2003 2004 2005

RECEITAS CORRENTES
Receita Tributaria 9.660.000,00 9.660.000,00 9660.000.00
ReceIta de Contribuição 1.522.000.00 1.522.000.00 1.522.000.00
Receita Patrimonial 780.000,00 780.000.00 780.000.00
Receita Agropecuária 30.000.00 30.000,00 30.000.00
Receita de Serviços 2.430.000.00 2.430.000.00 2.430000.00
Transferências Correntes 51.815.000.00 51815.000,00 51.815000.00
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Outras Receitas Correntes 2.470.000,00 2.470,000,00 2.470.000,00
Total de Receitas Correntes 68.707.000,00 68,707,000,00 68.707.000,00
RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Alienação de Bens 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Transferências de Capital 1.652.000,00 1652.000,00 1.652.000,00
Outras Receitas de Capital 1.510.000,00 1.510.000,00 1.510.000,00

Total de Receitas de Capital 7.662.000,00 7.662,000,00 7.662,000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 76,369,000,00 76,369,000,00 76.369.000,00

li-DESPESAS 2003 2004 2005
DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio 51.500000,00 51.500.000,00 51500.000,00
I;.J:1sferências Correntes 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

Total das Despesas Correntes 68,000,000,00 68,000.000,00 68.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ,

Investimentos 5.085.000,00 5.085.000,00 5.085000,00
Inversões financeiras 850.000,00 850.000,00 850.000,00
Transferências de Capital 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620000.00

Total das Despesas de Capital 7,555,000,00 7.555,000,00 7.555,000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 75.555.000,00 75,555.000,00 75.555,000,00
111- RESULTADO NOMINAL (I -11) 814,000,00 814.000,00 814.000,00

B - RESULTADO PRIMÁRIO

2003 2004 2005

Resultado Nominal 814.000,00 814.000,00 814.000,00
I , } Despesas com encargos da divida fundada 1.620000,00 1.620.000,00 1.620.000,00
(= ) VALOR DO RESULTADO PRIMÁRIO 2.434,000,00 2,434.000,00 2.434.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO 11

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

ANEXO DE METAS FISCAIS

A - RECEITAS X DESPESAS - Valores

l-RECEITAS 2003 2004 2005

RECEITAS CORRENTES
ReceIta Tributaria 9.660.000,00 10.014.000,00 10.412000,00
Receita de Contribuição 1.522.000,00 1.598.000,00 1.661000,00
Receita Patrimonial 780000,00 819.000,00 851.000,00
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r Receita Agropecuária 30000,00 30.000,00 30.000,00

r:\o;,}ceita de Serviços 2.430,000,00 2551.000,00 2.652.000,00

Transferências Correntes 51.815.000,00 54.405,000,00 56.565.000,00

Outras Receitas Correntes 2.470000,00 2.593.000,00 2.695.000,00

Total de Receitas Correntes 68,707.000,00 72.010.000,00 74.867.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito 4,000.000,00 3630.000,00 3.774.000,00

Alienação de Bens 500.000,00 500,000,00 500.000,00

Transferências de Capilal 1652,000,00 1.675.000,00 1,698,000,00

Outras Receitas de Capital 1.510.000,00 1.585.000,00 1.663.000,00

Total de Receitas de Capital 7.662.000,00 7.390.000,00 7.635.000,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 76.369.000,00 79.400.000,00 82.502.000,00

li-DESPESAS 2003 2004 2005

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio 51.500.000,00 53.200,000,00 55.450.000,00
fransferências Correntes 16.500.000,00 18.200,000,00 19.150.000,00

Total das Despesas Correntes 68.000.000,00 71.400.000,00 74.600.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos 5085000,00 4.850.000,00 4.700.000,00
Inversões financeiras 850.000,00 500.000,00 550.000,00
Transferências de Capital 1,620.000,00 1.800.000,00 1.750.000,00

Total das Despesas de Capital 7.555.000,00 7.150.000,00 7.000.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 75.555.000,00 78.550.000,00 81.600.000,00
111-RESULTADO NOMINAL (1-11) 814.000,00 850.000,00 902.000,00

B - RESULTADO PRIMÁRIO

2003 2004 2005

Resultado Nominal 814.000,00 850.000,00 902.000,00
( + I Despesas com encargos da divida fundada 1.620.000,00 1800.000,00 1988.000,00
(=) VALOR DO RESULTADO PRIMÁRIO 2.434.000,00 2.650.000,00 2.890.000,00

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO 111

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

(Art. 4°, li 3° da Lei Complementar nO10112000)

A Administração Pública, preza por uma perfeita harmonia entre arrecadação e
conseqüente utilização de recursos. O equilíbrio financeiro é a meta harmônica das administrações
públicas. Somado a isso, a capacidade de utilização e aplicação desses recursos é condição
Jrld,:;~ensavel para atingir-se oS objetivos propostos. A estimativa de receitas e o estabelecimento de
metas fiscais são tarefas inerentes ao orocesso de olanejamento financeiro.
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Sabe-se entretanto que por vezes, por melhor que se planeje uma ação, ela não
ocorre exatamente como esperado, e isso também pode ocorrer com as receitas e despesas públicas.

Para dar prosseguimento a ações administrativas e não comprometer
substancialmente projetos em desenvolvimento, levou-se em consideração alguns riscos fiscais que
;;odem ocorrer no próximo ano.

a) Ações judiciais: Podem advir de processos diversos nos quais a Prefeitura
Municipal tenha que arcar com o ônus de pagamentos processuais adversos.

d) Desapropriações: Advém de possiveis desapropriações urgentes e iminentes
que tenham que ser efetuadas com o intuito de salvaguardar os interesses do municipes.

c) Inadimplência: Podem advir de índices superiores aos previstos,
comprometendo significativamente o erilfio por insuficiência de recursos.

Fica estabelecido como parãmetro para suprir as deficiências financeiras que
eventualmente ocorram no transcurso do ano acima elencadas, os recursos classificados em
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS, para atendimento ás possiveis variações que possam vir a ocorrer.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO IV

ANEXO DE METAS FISCAIS

Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior
(Art, 4°, S 2°, Inciso I, da Lei Complementar nO101/2000)

O cumprimento das metas atesta o comprometimento da Administração
Municipal com O desenvolvimento do municipio em todos os setores da sociedade.

A responsabilidade fiscal refietida no continuado cumprimento das metas
complementa e é reforçada pelas transformações sociais e econômicas pelas quais o municipio vem
passando, buscando sempre o bem estar da população e o aquecimento da economia.

O equilibrio das contas públicas constitui um instrumento fundamental para a
consecução das prioridades sociais da Administração Municipal e para garantir um crescimento
econômico responsável e duradouro.

Dessa forma, a Administração Municipal buscou sempre a análise dos problemas
existentes, das aspiraçôes da população, do potencial e vocações a serem exploradas, dos recursos
disponiveis e partindo dessa somatória propor soluções viáveis e criativas.
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO IV
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO

PREVISTA REALiZADA PREVISTA REALiZADA

CORRENTES 5.056.000,00 5.238.808,89 5.077 .000,00 6.085.039,00
Receita Tributaria 480000,00 553.946,17 500.000,00 649.196.91
Receita de Contrib. 4.000.00 - 4.000,00 5509.05
Rec Patrimoniais 20.000.00 15.641,76 20.000.00 10.897.36
Rec. Agropecuária 2.000.00 73.53 3.000.00 49.84
Rec. Serviços 150.000,00 183.429.29 150.000.00 178858.46
Transf. Correntes 4.200000,00 4.354.074.79 4.200.000,00 5.072.302.50
Outr<:lSRec. Correntes 200.000,00 131.643.35 200000.00 168.224,88
CAPITAL 575.000,00 800,00 475.000,00 800,00
Oper. Crédito 350.000,00 0,00 250.000,00 0,00
Alienação de Bens 40.000.00 800.00 40.000,00 800,00
Transf. CapItal 135000,00 0.00 135000,00 0.00
Outras Rec. Capital 50.000,00 50.000,00
TOTAL 5.631.000,00 5.239.608,89 5.552.000,00 6.085.839,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PREVISTA PREVISTA REALlZAOA SUPERÁFTRECEITAS
ATÉ FEVERREIRO ATEFEVERREIROANO OEFICIT

CORRENTES 71.458.500,00 10.133.000,00 11.323.735,99 1.190.735,99
IPTU 3800000.00 200.000.00 104.412.81 (95587,19)
ISSON 2550000.00 455.000.00 623.737,39 168737,39
ITBI 650.000,00 110000.00 71.256.05 (38.743,95)
TAXAS 2070000,00 170.000,00 325.718.64 155.718,64
Conlr Melhoria 200000,00 45.000.00 78359.05 33.359,05
Rec. Contnbuições 1.400.000,00 8.000,00 5.509.05 (2.490.95)
Rec. Patrimoniais 743.000,00 40000,00 26.539,12 (13460,88)
Rec. Agropecuarias 30.000,00 5000.00 123,37 (4.876.63)
Rec. Serviços 2.080.000,00 300000,00 362.266.18 62.266,18
Transf. Correntes 55.518500.00 8.400.000,00 9.426.377.29 1.026.377,29
Outras Rec Correntes 2.417.000,00 400.000.00 299.437,04 (100.562,96)
CAPITAL 6.970.000,00 1.050.000,00 1.600,00 (1.048.400,00)
Opero Crédito 4200000.00 600.000,00 - (600000,00)
Alienação de Be, IS 500.000,00 80.000,00 1.600,00 (78.400.00)
Transf. Capital 1.630.000,00 270.000.00 - (270.000,00)~i..es Rec. Capital 640.000,00 100.000,00 - (100.000,00)
TOTAL 78.428.500,00 11.183.000,00 11.325.335,99 142.335,99

VLR REALIZADO. l' BIMESTRE

Período Receita Despesa Superâvit
janeiro 5239.608.89 4.173.697.38 lC65.911,51
fevereiro 6085.839.00 3.677.284,54 2.408.554,46
Totais 11.325.447,89 7.850.981,92 3.474.465,97
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO V

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo da evolução do Patrimônio Liquido
(Ar!. 4°, 32°, Inciso 111, da Lei Complementar nO101/2000)

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

DESCRiÇÃO 1999 2000 2001
Oéflcit/superavít 3.773.088,74 (926.098,72) (7.558.900,99)

Cobertura de déficit de anos anteriores 412.933,70 0,00 926.098,72

PATRIMÕNIO LiqUIDO

DESCRiÇÃO 1999 2000 2001
Ativo Real Líquido e/ou
Passivo Real Descoberto 3,360,155,04 2,434.056,32 (5.124.844,67)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO VI

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo das Metas Anuais
(Ar!. 4°, 32°, Inciso 11, da Lei Complementar nO101/2000)

ESPECIFICAÇÃO REALIZADA

1999 2000 2001

RECEITA 53.416.266,26 57.419.759,66 61.216.242,01
DESPESA 54.027.084,74 59928.764,47 60.040.893,81

DEMONSTRATIVO DA COMPOSiÇÃO DA DESPESA

POR FUNÇÃO 1999 2000 2001
Le:Hs!atJVa 2.597.294,04 2.629.521,93 2.657.984,02
Judicj~ma 440.372,89 190.110,32 326.169,70
Adm. Planejamento 8.373.425,24 8914.014,20 8.342.657,69
Agricultura 272.350,17 561.455,09 624.820,49
Del. Nac. Se9. Pub 281.483,38 211.202,91 242.108,80
Desenv. Regional 453.596,66 811.479,35 176.305,62
Educação e cultura 17.521.379,79 16.462,507,44 19.099.713,08
Habitação e Urbano 8.413.567,73 13.935.287,88 11.182.487,43
Ind. e Comércio 822.443,44 487.832,44 968.286,71
Saüde e Saneamento 7.716.875,64 7.649.276.09 8.490.252,69
Assist. e Previdência 5.371.014,11 6.632.408,82 6.533.773,84
Transporte 1.763.281,65 1.443.668,00 1.396.333,74
TOTAL 54,027.084,74 59,928.764,47 60,040.893,81
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I

Avaliação da situação Financeira e Atuarial

(Art. 4°, S 2°, Inciso IV, item a, da Lei Complementar nO101/2000)

PREVIDÊNCIA SOCIAL
O Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Municipio de Guarapuava e

o Plano de Custeio do Regime de Previdência Social, instituidos através das Leis n' 1102/01 e 1103/01,
respectivamente, de 28 de dezembro de 2001, tem por finalidade assegurar, mediante contribuição, aos seus
beneficiários os meios de subsistência nos eventos de incapacidade, velhice, inatividade e falecimento.

O Plano de Custeio do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Municipio de Guarapuava sera financiado mediante recursos provenientes do Município, através dos órgãos dos
Poderes Executivo e Legislativo, e das contribuições sociais obrigatórias dos segurados ativos, inativos e
pensionistas, além de outras receitas que lhe forem atribuídas.

A contribuição mensal do Municipio atravês dos órgãos dos Poderes Executivo e
Legislativo~sera constituída de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei
Orçamentaria Anual.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO VIII

ANEXO DE METAS FISCAIS

Margem de Expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado

(Art. 4°, S 2', Inciso V, da Lei Complementar n' 101/2000)

A expansão das despesas de carater continuado sera nula, face ao controle rigido das
despesas e a previsão de se atingir superavit primaria.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO IX

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo da Estimativa da Renúncia de Receita
(Art. 4°, S 2', Inciso V, da Lei Complementar nO101/2000)

Para o exercicio financeiro de 2003, o Municipio prevê a concessão,
a titulo de renúncia de receita proveniente de incentivo ou beneficio de natureza tributária, o montante
de até R$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), sendo R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) a titulo de
descontos concedidos para pagamentos antecipado do IPTU-2002, e R$ 500,000,00 (Quinhentos mil
reais) para novas emendas do Poder Executivo Municipal com a devida aprovação do Poder Legislativo
Municipal.
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SÚMULA: Concede um terreno
a ASSOCIAÇÃO
AMIGOS VOLUN-
TÁRIOS CONTRA O
CÂNCER DE GUA-
RAPUAVA AVC.

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

Art. 10 - Fica concedido por doação um
terreno a ASSOCIAÇÃO AMIGOS VOLUNTÁRIOS
CONTRA O CÂNCER DE GUARAPUAVA AVC, com sede
nesta cidade de Guarapuava PR, inscrita no CNPJ sob n°
04.341.142/0001-73, destinado a construção de sua sede
própria

Art. 2° - O terreno a ser concedido será
Inalienável e impenhorável, revertendo automaticamente ao
Patrimônio do Municlpio, nos seguintes casos:

1- se após 02 (dois) anos da expedição da
escritura de doação, não for iniciada a construção prevIsta
no artigo 10;

11 - a qualquer tempo, em caso de desvio da
finalidade para o qual foi concedido;.

111-dissoluçêo da Entidade.

Art. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data
de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de Gua-
rapuava, em 27 dejunho de 2002,

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exerclcio

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI N' 1144/2002

SÚMULA: Concede Titulo de
Cidadão Benemérito
de Guarapuava, ao
lImo. Sr. Professor
WELLlNGTON B.
MOREIRA.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Es-
tado do Paranã, aprovou e eu, PrefeIto Municipal, sanciono

Art. 1° - Concede Titulo de Cidadão
Benemérito de Guarapuava, ao limo. Sr. Professor
WELLlNGTON B. MOREIRA.

Art. 2" - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,

Gabinete do Prefeito do Municipio de
Guarapuava. em 27 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

<a)SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI N' 1145/2002

SÚMULA: Declara de Utilidade
Pública o CENTRO
DE TRADiÇÕES
GAÚCHAS CHA-
LEIRA PRETA.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Es-
tado do Paranâ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica declarada de Utilidade
Pública a nivel Municipal o CENTRO DE TRADiÇÕES
GAÚCHAS CHALEIRA PRETA, com sede e foro na cidade
de Guarapuava, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob
n' 77.734.275/0001-83.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito do Municipio de Gua-
rapuava, em 27 de junho de 2002.

<a)NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercicio

la) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI N' 1146/2002

SÚMULA: Denomina JUAREZ
VITORASSI uma das
ruas de nossa cida-
de.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Es-
tado do Paranã, aprovou"e eu, Prefeito Municipal, sanciono
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LEI N' 114812002

Art. l' • Denomina JUAREZ VITORASSI
uma das ruas de nossa cIdade.

Art. 20 - Esta Lei entrara em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Gua.
rapuava, em 27 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI N' 1147/2002

SÚMULA: Concede um terreno
ã ASSOCIAÇÃO
DOS APOSENTA.
DOS E PENSIONIS.
TAS DA COPEL.

A Camara Municipal de Guarapuava. Es-
tadi1 do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono
Q ::>c~u.nte Lei:

Art. 1° - Fica concedido, por doação, um
. terreno ã ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA COPEL. com sede na cidade de
Curillba PR, destinado ã construção de sua sede própria.

Art. 2° - O terreno a ser concedido sera
inalienável e impenhorâvel, revertendo automaticamente ao
Patrimônio do Municipio, nos seguintes casos:

I. se após 02 (dois) anos da expedição da
escritura de doação. não for iniciada a construção prevista
noartigo 1";

11- a qualquer tempo, em caso de desvio da
finalidade para o qual foi concedido;.

11I- dissolução da Associação.

Art. 30 - Esta Lei entrara em vigor na data
::icst:a Dublicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Gua-
rapuava, em 27 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

SÚMULA: Autoriza o Executivo
Municipal a alterar o
Perimetro da Área
Urbana do DISTRI.
TO SEDE DE GUA.
RAPUAVA.

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

Art. 10 - Fica o Poder Executivo au-
torizado a alterar o Perimetro da Ârea Urbana do DISTRITO
SEDE DE GUARAPUAVA, passando a ser descrito com os
seguintes limites e confrontações: tem como Ponto de
Partida, o vértice formado entre o limite SE da Faixa de
Dominio da Rodovia BR-277 e uma linha paralela ao eixo da
Rua XV de Novembro, a 115,00 metros a SE do mesmo e
segue por esta linha, na distância total de 2.550,00 metros;
segue por um caminho, em direção â Rua XV de Novembro,
até encontrar o alinhamento predial SE da Rua Cláudio
Coutinho, segue por este, numa distância total de 1.057,00
.metros; segue, na distância de 548,57 metros e azimute
1830 00' 07", até encontrar uma nascente do Arroio do
Membeque; segue por este, em sua margem direita, sentido
jusante, até encontrar ° prolongamento do alinhamento
predial SE da Rua das Guabirobeiras; segue, por este na
distãncia de 402,97 metros e aZimute 230' 46' 39", até
encontrar uma das areas institucionais do Loteamento
Araucária 11;segue, confrontando com esta, na distância de
30,00 metros; segue, na distância de 882,44 metros e
azimute 1750 33' 40", até encontrar o prolongamento do
alinhamento predial NE da Rua Tóquio; segue, por este, até
encontrar o prolongamento do alinhamento predial da
Avenida Wilson Luiz S. Martins; segue, confrontando com a
Colônia Agricola em vários alinhamentos, até encontrar o
prolongamento do alinhamento predial SW da Rua
Brigadeiro Rocha; segue, por uma linha paralela ao
alinhamento predial da Avenida Vereador Rubem Siqueira
Ribas, a 150,00 metros do mesmo, numa distància total de
3.072,00 metros, até encontrar uma estrada da mesma
Colônia Agricola; segue, pela estrada até encontrar o eixo
desta última Avenida; segue, por este, até encontrar a
Ferrovia; segue, por esta, sentido Curitiba, até encontrar
.uma nascente; segue, por este corpo d'água, sentido
jusante, até encontrar novamente a Ferrovia: novamente,
segue por esta, em direção a CuritIba, até encontrar uma
linha paralela ao alinhamento predial da estrada que cruza a
Ferrovia em direção â Colônia Agrícola, a 100,00 metros do
mesmo: segue, por esta linha, na distância de 453,18
metros, até encontrar a margem direita do Rio das Pedras,
aproximadamente no encontro das águas deste Rio, com °
de nome Bananas, encontro este onde nasce o Rio Jordão;
segue peja margem direita deste, sentido jusante, até o
encontro com um arroio: segue por este, em sua margem
esquerda, sentido montante, até sua nascente; deste ponto,
segue na distancia de 512,42 metros e azimute 3060 30' 34",
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até encontrar uma linha paralela ao eixo da Avenida
Vereador Rubem Siqueira RIbas, a 103.50 metros do
mesmo; segue, por esta linha, até encontrar novamente a
Ferrovia; segue por esta, sentido Cascavel, até encontrar o
vértice formado com o prolongamento do alinhamento
predial SE da Rua Bento José da Silva. do Loteamento
denominado São Pedro; segue, na distância de 264,76
metros e aZlrT1ute 2170 59' 45", até encontrar este último
loteamento, seguindo contornando.o, nas distâncias 239,28

metros, 184,34 metros e 216,01 metros e azimutes 126056'
54",215040' 08" e 3070 17' 48", respectivamente; segue, na
distância de 238,69 melros e azimute 2180 49' 44~, até
encontrar o Loteamento denominado Vila Mansueto,
seguindo contornando-o, até encontrar o limite SE da Faixa
de Domínio da Rodovia PR.170; cruza esta Faixa, no
mesmo alinhamento anterior, e segue confrontando com o
limite da Faixa de Dornínio desta Rodovia, sentido Pinhão-
GUClrapuava. até encontrar um arroio, junto aos
Loteamentos denominados Vila Operária e Dona Ana;
segue, pela margem direita deste arroio, sentido jusante, até
encontrar o Rio Cascavel: segue, pela margem esquerda
deste, sentIdo montante, até encontrar outro Arrojo; segue,
pela margem esquerda deste, sentido montante, até
encontrar um pequeno afluente, com o qual passa a seguir,
até encontrar uma linha paralela ao eixo da Rodovia SR-
277, a 335,00 metros do mesmo; segue, por esta linha,
sentido Cascavel, até encontrar a Rodovia GA.121; segue,
na distância de 1668,12 metros e azimute 311° 08' 02", até
encontrar novamente a Ferrovia; segue por esta, sentido
Curitiba, em vários alinhamentos e curvas, na distância total
de 4.132,87 metros; segue, em direção á Rodovia BR-277,
nas distâncias de 188,46 metros e 52,81 metros e azimutes
132°01' 58" e 132020' 14", respectivamente, até encontrar o
limIte da Faixa de Dominio, a 35,00 metros de seu eixo;
segue por este limite, sentido Curitiba, na distância de
569,81 metros; segue em direção á Ferrovia, na distãncia de
LI5,53 metros e azimute 334° 16' 58", até encontra-Ia;
segue novamente por esta, sentido Curitiba, em uma linha
reta, na distãncia total de 747,44 metros, até chegar ao
Ponto de Curva (PC) desta, pelo qual cruza a Rodovia SR-
277, no km 350,55; deste Ponto de Curva, segue na
dlstãncia de 893,16 metros e azimute 050° 33' 32", em
direção a uma linha paralela ao eixo da Pista de Pouso do
Aeroporto Tancredo Thomaz de Faria, a NWe a 150,00
metros do mesmo; segue por esta linha paralela ao
Ae;:.tJortc, na distãncia de 1.732,30 metros e azimute 0630
20' 37", até encontrar um Arroio, afluente do Rio Coutinho;
segue peja margem direita deste Arroio, sentido jusante e,
depois por uma linha na distância de 863,03 metros e
azimute 033013' 46", em direção a Rua Dr. Mario Vlrmond,
até encontrar um ponto distante 300,00 metros do eixo da
mesma; segue por varios alinhamentos, situados a esta
mesma distância do eixo da Rua Dr. Mário Vlrmond, cruza a
antrga Estrada para Pitanga, prolongamento da atual Rua
Miguel Losso, até encontrar o limite SW da Faixa de
Dominlo da Rodovia PR-466; segue, cruzando esta última,
até encontrar uma linha paralela ao eixo da rodovia, a
730,00 metros do mesmo; segue, por esta linha, até
encontrar a margem direita do Rio Xarquinho; segue por
esta, senlJdo montante, cruza a Rodovia GA-101, que liga

, Guarapuava ao Distrito de Guairaca, até encontrar o Arroio
da Invernada; segue por este, até encontrar uma linha
para!ela ao eixo da Rodovia BR-277, a 235,00 metros do
mesmo; segue, por esta linha paralela, sentido Guarapuava
- Curitiba, até chegar ao Trevo de acesso secl)ndário da
cidade: finalmente, segue cruzando a referida rodovia, até
encontrar o ponto que deu infcio a esta descrição. Abrange o
Perímetro Urbano acima descrito, uma área de 67.81
quilômetros quadrados e uma extensão de 50,32
quilômetros. O Meridiano utilizado é o de quadricula, do
Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator _
UTM e obedece ao LevantamentoAerofotogramétrico 1996.

Art. 2° - Esta Lei entrara em vigor na data
de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal N0
970/2000 e as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Gua-
rapuava, em 04 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI N' 1149/2002

SÚMULA: Fixa o Salário Míni-
mo devido aos Ser-
vidores Públicos
Municipais, Apo-
sentados e Pen-
sionistas do Muni-
cipio de Guarapua-
va.

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

Art. l' - Fica fixado em RS 200,00
(duzentos reais) o salário mínimo a ser pago aos
S.ervidores Públicos Municipais, Aposentados e
Pensionistas do Município de Guarapuava, a partir de 01
de abril de 2002.

Art, 2° - Esta Lei entrara em vigor na data
de sua publicaçào, revogadas as disposições em contrario

Gabinete do Prefeito do Municipio de
Guarapuava, em 27 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração
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SÚMULA: Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a
permutar imóvel com
o Sr. ANTONIO GON-
ÇALVES LOPES.

A Cttmara Municipal de Guarapuava, Es.
lado do Parana, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte lei"

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a permutar os imóveis urbanos com area total de
567,00 m2

, constltuidos pelos Lotes 13. 14 e 15 da Quadra
04, localizados no Loteamento Habitacional Guaíra, objeto
da matricula n° 1.643, registrados no 2° Oficio Imobiliário
desta Comarca. de propriedade do MUNiCíPIO DE
GUARAPUAVA, avaliado em R$ 4.808.16 (quatro mil.
'"\'t;;centos e oito reais e dezesseis centavos), com um
imóvel urbano, com area de 310,00 m2• localizado no Bairro
Santa Cruz, objeto da matricula n° 796 registrado no 2°
Oficio Imobiliário desta Comarca, pertencente a ANTONIO
GONÇALVES LOPES. avaliado em R$ 4.631,40 (quatro
mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos), de
acordo com laudos de avaliaçOes de 08 de abril de 2002.

Art, 2° ~ As despesas de escritura e
registro, serão pagas pelo Município e correrão a conta da
dotação do orçamento próprio vigente e a diferença dos
valores apurados serão pagos pelo Sr. ANTONIO GON-
ÇALVES LOPES

Art. 3° - Esta Lei entrara em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,

Gabinete do Prefeito do Municipio de Gua-
rapuava. em 27 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI N' 1151/2002

SUMULA: Autoriza o Poder Exe-
cutivo Municipal a
permutar imóvel com
a MITRA DIOCE-
SANA DE GUARA.
PUAVA.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Es~
tado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal,
autorizado a permutar os imóveis urbanos com área total de
2.847,97 m2

, constituidos pelos Lotes 05 a 16 da.Quadra 29,
localizados no Loteamen:o Núcleo Habitacional 2000,
objeto das matriculas n° 22.445 a 22.456, registrados no 3"
Oficio Imobiliário desta Comarca, de propriedade do
MUNiCípIO DE GUARAPUAVA. avaliados em RS
21.644,57 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e quatro
reais e cinqüenta e sete centavos), com imóveis urbanos,
com área total de 5.392,00 m2, constituldos pelos Lotes 02 a
08 da Quadra "UU", localizados no Loteamento Vila
Planalto, objeto da transcrição n° 27.659 registrados no 1°
Ofício Imobiliário dest3 Comarca, pertencentes a
MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA, avaliados em R$
21.414,45 (vinte e um mil, quatrocentos e quatorze reais e
quarenta e cinco centavos), de acordo com laudos de
avaliaçOes de 23 de agosto de 2001.

Art, 2° - As despesas de escritura, registro
e a diferença dos valores apurados, serão pagas pela
MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA.

Art, 3° - Esta Lei entrará em vigor na data
de.sua publicação, revogacas as disposiçóes em contrârio.

Gabinete do Prefeito do Município de Gua-
rapuava. em 27 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI N' 1152/2002

SUMULA: Altera a redação do
9 3' do ArL 42 da Lei
Municipal n' 123/89,
de 15.12.1989.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Es~
lado do Paranâ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte Lei:

Art. l' -F,ca alterada a redaçáo do 9 3' do
ArL 42 da Lei Municipal n' 123189, de 15 de dezembro de
1989. o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

EMENDA

"Art. 42 - ....
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~ 3° -Ao serem notificados pelo Municlpio,
por carta e publicação atravês de Boletim Oficial, com prazo
de 30 (trinta) dias, a executar as obras, limpezas e/ou
serviços necessarios, os proprietarios que não atenderem à
'j"n"gção ficarão sujeitos, além da multa correspondente,
ao pagamento do custo dos serviços feitos pelo Municipio
ou por terceiros por ele contratados, acrescidos de 20%
(vinte por cento), a título de administração. Vencidos os 05
(cinco) dias, do término das obras ou serviços e não
comparecendo o proprietário ou seu representante legal, o
débito sera lançado em divida ativa para imediata cobrança
administratIva ou judicial cumulada de juros e correção
maneta ria

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Gua-
rapuava, em 27 de junho de 2002.

(a) NEY AMILTON CALDAS FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

DECRETO N° 418/2002

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

RESOLVE

Art. 1° - Revogar o Decreto n° 107/2000 de
28072000, o qual desapropriou as áreas de: 721,00 m',
situadono Loteamento denominado Conjunto Residencial
dosBancários, objeto da matricula n° 5654; parte do imóvel
com área de 2.279,00 m:J,situado no lugar denominado
Morro Alto, objeto da matricula n° 7838, ambos registrados
no30 Oficio Imobiliário, desta Comarca de Guarapuava
Pr. pertencente à ROI URBANIZADORA LTDA.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrano.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de G'Ja.
rapuava, em 25 de junho de 2002.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração

DECRETO N° 419/2002

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

RESOLVE

Art. 1° - Retificar parte do Decreto n°
079/2000, de 19.06.2000, onde se lê: R$ 2.874.12 (dois mil,
oitocentose setenta e quatro reais e doze centavos), leia-se:
R$ 2.943,12 (dois mil, novecentos e quarenta e três reais e
doze centavos).

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se o Decreto
~0412/2002 e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Gua-
rapuava, em 25 de junho de 2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

DECRETO N° 420/2002

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

RESOLVE

Art. 10 - Exonerar a pedido o Servidor
MARCO ANTONIO FARAH, do Cargo de Procurador
Geral, a partir de 25.06.2002, nomeado pelo Decreto
n° 191/2001.

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

Gabinete do Prefeito do Municipio de
Gua-rapuava, em 25 de junho de 2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração
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LEI N' 1037/2001

o Prefeito do Municlpio de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidasporLei,

RESOLVE

Ar!. 1." - Criar COMISSÃO PER-
MANENTE DE AVALIAÇÃO 00 PROGRAMA DE ENSINO
DE INGLÉS PARA O ENSINO FUNDAMENTAl.

Art. 2.0 • Designar membros para com-
porema referida comissão, sob a coordenação do primeiro,
osseguintes representantes:

SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de AdministraçtJo

SÉRGIO AUGUSTO MICHAlISZYN
Gerente Geral do Municlpio

LAURA MARIA BASTOS PUPO
Secretaria de Educação e Cultura

ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES
Secretário de Finanças

ELCIO JOSÉ MELHEM
Vereador

VALMOR CASA GRANDE
Vereador

LUIZ CLÁUDIO SEBRENSKI
Assessor Juridlco

MARIA HELENA JURI RESTON PINTO
Diretora de Departamento

VERA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
Diretora da Escola Maria de Jesus Taques

OTÁVIO AUGUSTO PRADO
Representante de Pais fiO FUNDEF

LUIS CARLOS DOS SANTOS
Representante APP da Escofa Dionísio K. Sampaio

RENI TEREZINHA lANONA
Diretora da Escola Francisco Contini

Gabinete do Prefeito Municipal. em 26 de
Junho de 2002

(aI VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(aI SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Publicação por incorreção de 'impressão,
contida na Lei n' 1037/2001 de 28.06.2001. publicada no
Boletim Oficial n' 299 de 25.06.2001 a 01.07.2001. Onde se
lê: matricula n° 20,276, leia-se: matrícula n° 24,276. Onde
se lê: R$ 7.758,58, leia-se: RS 7.758,95.

MUNICiPIO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

REF: PROCESSO 031/2002 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

o Gerente Geral no uso das atribuiçóes
conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Guarapuava, conforme o Decreto nO298/2001, e com base
no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e allerações posteriores,
bem como no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.

PUBLIQUE-SE

Guarapuava, 27 de junho de 2002.

(a)SERGIO AUGUSTO MICHAlISZYN
Gerente Geral

MUNIClplO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA

PROCESSO N°: 031/2002 - Dispensa de Licitação

OBJETO: Renovação Contrato de Locação do imóvel onde
encontra.se instalado o Centro Municipal de
Atendimento ao Deficiente Visual- CAEDU.

CONTRATANTE: Municipio de Guarapuava.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da iei 8666/93 e
alterações posteriores.

RATIFICAÇÃO: 27.06.2002 • Sergio Augusto Michaliszyn
Gerente Geral

'Guarapuava, 27 de junho de 2002.
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MUNICiPIO DE GUARAPUAVA PARANÁ
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

REFERENTES Á L1CITAÇÁO N.' 004/2002
NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS REALIZADA

EM 18/06/2002 ÁS 14:00 HORAS

A Comissão Permanente de Licitação do
MUNlclPIO DE GUARAPUAVA ESTADO DO PARANÁ,
terna público o resultado de julgamento das propostas
relerentes a Tomada de Preços 004/2002 Aquisiçao de
géneros alimentlcios pereciveis, formulados e básicos para
P.MAE, verba F,N.D.E; que declarou desclassificadas as
propostas formuladas pelas licitantes ASA
ABASTECEDORA DE ALIMENTOS LTDA, no LOTE 01
Basicos, os itens 11, 13 e 15; D.C.GA COMÉRCIO DE
PRODUTOS AlIMENTlclOS LTDA, no LOTE 01 Basicos,
os itens 04, 09 e 11. Restando vencedoras as propostas
f::m"luladas pelas licitantes (conforme "mapa comparativo
de preços"): WILSON KULKA.ME, no LOTE 01 Basicos, o
ilem 03; SUPERMERCADO VILA CARlI LTDA, no LOTE 01
Basicos, o item 10; SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA,

no LOTE 01 Basicos, os itens 01, 02, OS,06, 07, 08, 09, 11,
12 e 13; ASA ABASTECEDORADE ALIMENTOS LTOA, no
LOTE 01 Basicos, o item 04: JOSÉ DE ALENCAR
MARTINS ME, no LOTE 01 Basicos, o ,tem 14; D.C.GA
COMÉRCIO DE PRODUTOS AlIMENTlclDS ,LTOA, no
LOTE 01 Basicos, o item 15; SUDMERCATO COMÉRCIO
E REPRESENTAÇAO DE ALIMENTOS LTOA, no LOTE 02
'Formulados, os itens 01,02,03 e 05; JOSÉ DE ALENCAR
MARTINS ME, no LOTE 02 Formulados, o ilem 04;
ACHILES RAFAEL BARBOSA & CIA LTOA, no LOTE 03 _
Pereciveis, os itens 02, OS, 06, 07, 08, 09 elO; ZAllITA
CHiCOUSKI LOPES, no LOTE 03 Pereciveis, o item 01;
SUPERMERCADO VILA CARlI LTDA, no LOTE 03
Pereciveis, o item 04. Por fim , restou deserto por falta de
propostas válidas o item 03 do LOTE 03 por resultar deserto
e frustrado. Tudo de acordo com o resultado do julgamento
contido nos autos.

(a) EDINARA ZAGO
PRESIDENTE DA CPL

DECRETO N.o 003/2002 - Fundo Municipal de Saúde

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais no

valor de R$ 400.000,00

o Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e conforme autorização contida na Lei n.o 1087/2001

DECRETA

Artigo 1° - Fica aberto ao Orçamento do Município, para o exercicio de 2002, um crédito

adicional SUPLEMENTAR, conforme se especifica a seguir, na importância de R$ 400.000,00
(Quatrocentos mil reais).

Unidade Orçamentária 2501 Fundo Municipal de Saúde
Classifica cão Funcional 1030200752,044 Manutencão do Departamento de EnfermaaemNatureza da Despesa 339039 Outros Servicos de Terceiros P. Juridica.\/(.;.,:..( R$ ..................... 50.000,00

Unidade Orçamentária 2503 Fundo Municipal de Saúde
Classificacão Funcional 1030200752.046 Manutencâo DeDto de Assistência Mêdica
Natureza da Desoesa 449051 Obras e Instalações
Valor R$ .............. ,...... 50.000,00

Unidade Or amentária
Classifica ão Funcional
Natureza da Des esa
Valor

25.04
1030400752.047
339039
R$ .

Fundo Munici ai de Saúde
Manuten ão De artamento Vi ilância a Saúde
Outros Servi os de Terceiros P. Jurídica
50.000,00
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Unidade Orçamentária 25.05 Fundo Municipal de Saúde
C'assificacão Funcional 0927100752.048 Previdência a Servidores
Natureza da Desoesa 319007 Gontribuir.ão a Ent. Fechadas Providenciarias
Valor R$ .................... 250000,00

Artigo 2° - Os recursos indicados para a cobertura dos créditos suplementares abertos no
artigo anterior são resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações:

Unidade Orcamentária 25.03 Fundo Municipal de Saúde
Classifica cão Funcional 1030200752.046 Manutencão Ativ. Dep. Médica
Natureza d? Desj:lesa 339036 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica
Valor R$... ........ ,..". 100.000,00

Unidade Orcamentária 25.03 Fundo Municipal de Saúde
Classificacão Funcional 1030200752.046 Manutencão Ativ. Dep. Médica
Natureza da D!,s[>~ 449052 Eouipamentos e Material Permanente
Valor R$"" . ..... .... 50.000,00

Unidade Orr.amentária 08.01 Secretaria de Saúde
Classificarão Funcional 1051200761.003 Saneamento
fl'!-~tureza da DesResa 449051 Obras e Instalacões
Valor R$ ..." ... "" .... 250.000,00

Artigo 3° - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Guarapuava, em primeiro de Abril de 2002.

(a) VÍTOR IIUGO RIIlEIRO IlURJ(O (a) ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES
Prefeito Municipal Sccrct,lrio de Finanças

(a) IHOCltSAR COSTA DE SOUZA
C"nlad"r Geral - CRCII'R 31.076

DECRETO N.o 005/2002 - FEG

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais
valorde R$ 30.000,00

O Prefeito do Municipio de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme
autorização contida na Lei n.o 1087/2001

DECRETA

Artigo 1° - Fica aberto ao Orçamento do Municipio, para o exerci cio de 2002, um
crédito adicional SUPLEMENTAR, conforme se especifica a seguir, na importância de R$ 30.000,00 (Trinta
mil red,s).



46 - BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO ANO VIII - N° 346 GUARAPUAVA ,24 a 30/JUN/2002

Unidade Orcamentária 27.03 Fundacão Educacional de Guaraouava
ClassificãCao Funcional 1236400442.060 Atividade do Ensino Sunerior
Natureza da Desnesa 339036 Outros 'Serviços de Terceiros P. Fisica
Valor R$ ........... ... ..... 30000,00

Artigo 2° - Os recursos indicados para a cobertura dos créditos suplementares abertos
no artigo anterior são resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações:

Unidade Orcamentária 27.05 Fundacão Educacional de Guaraouava
Classificacão Funcional 1212200962.062 Atividade de Manutencão Geral
Natureza da Desnesa 339039 Outros ServoTerceiros Pessoa Jurídica
Vaie; R$...................... 30.000,00

Artigo 3° - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em dois de Maio de 2002.,

(:I) ViTOR IIU"O nIlIEmO IlURKO (a) Antonio e",'los S:lIltos Alvcs
Prcfcito Municipal Sccrchíriu tlc Finanças

(a) DlOCÉSAR COSTA DE SOUZA
Contador "cral - CRCII'R 31.1176

~' - £õõ - .
DECRETO N.o 004/2002 -PMG

SÚMULA: Abre Créditos Adcio-
nais no valor de
RS1.135.000,00

O Prefeito do Municipio de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e conforme autorização contida na Lei n,o 1087/2001

DECRETA

Artigo 1° - Fica aberto ao Orçamento do Municipio, para o exercicio de 2002, um crédito
adicional SUPLEMENTAR, conforme se especifica a seguir, na importância de R$ 1.135000,00 (Hum
milhão centro e trinta e cinco mil reais).

Unidade Orramentária 04.01 Secretaria de Administracão
Classifica-:-ãoFuncional 0412200072.004 Ativídade da Secretaria de Administrarão
Natureza da Desj:lesa__ _ :i39039 Outros Serv~s de Terceiros P. Fisica
Valor R$.. ............... 150.000,00

Unidade Orramentária 04.01 Secretaria de Administracão
Classificação Funcional 0427100822.005 Previdência Social a Servidores
-Natureza da Desnesa 319013 Obrinacões Patronais
Valor R$..................... 50.000,00
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Unidade Orç,!-~e.ntária__ 0401
Classificação Funcional 0427100822.006
Natureza daD~esa ...119001
Valor R$ .

Secretaria de Administração
Previdência Social a Inativos e Pensionistas

-A osentadoria e Reformas
30.000.00

Unidade Orçamentária 06.01
Classificação FunciOlí'iiI-1236100422 015
Natureza daDespesa -339lT39--
Valor R$ .

Secretaria de Educa ão e Cultura
Fundef Ensino 40%

-Outros Serviços de Terceiros Pessoa ur.
450000,00

Unidade Orçamentária 06.01 Secretaria de Educacão e Cultura
Classificação Funcional 1236100422.013 Salário Educação
Natureza da DesResa 339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jur.
Valor R$ .................... 50.000,00

Secretaria de Educacão e Cultura
Atividade da Secretaria de Educa ão e Cultura
Mateoal.d., consumo
11000000

JJ.nld-".dJLOlç?mentªI!_a_ -º6.01
Classilicação Funcional 1236100472.011
1'1atureza da D~Resa 339030
"'lo" R$
'.

... ......... . ....

_UJJidade Orçamentária 06.Ql Secretaria de Educacão e Cultura
Cla~5ificª-ç~oFuncional _1236100472011 Atividade dà-S'"cretaria de Educacão e Cultura
Natureza daDespesa 339039 Outros Servicos de Terceiros P. Jur.
Valor R$... 50,00000

Unidade Orçamentária 07,01 Secretaria de Esoorte e Recreacão
Classificação Funcional... 2781200462.022 Atividade da Secretaria de Esporte e Recreação
.!'Jatureza_d.aJ2i'-ªp_esa.__ ...l.~9039 Outros Servicos de Terceiro Pessoa Jur.
Valor R$ ............... ..... 40000,00

Unidade Or@mentária 09,01 Secretaria de Viacão Obras e Serv, Urbanos
~~sificação Funcional 1545100582 025 -Atividade da Sec'viação Obras e ServoUrbanos
Natureza da Despesa 339030 Material de consumo
Valor R$ ...... ............. 10000,00

Unidade Orçamentária 09.02 Secretaria de Viacão Obras e ServoUrbanos
Classificação FunciOnai

-
1545100582.026 Atividade da Secode Viação e Obras

Natureza da Despesa 319011
- Vencimentos e Vantaqens Fixas Pessoal C

Valor R$.
-
60000,00.......... ....

Unidade Orçamentária 1101 Secretaria de Habitação e Urbanismo
ClassificaçaoF uncion aI 16~5100572.029 Atividade da Secode Habitação e Urbanismo
l\íafüreza daDespesa -339039 • -Outros Serviços de TerceirO Pessoa Jur.
Valor R$ ... ........... 25.000,00

Unidade Orçamentária 12.01 Secrelaria de Aaricultura
Classificação Funcional ~.s6.Q~00 182 030 -A'iíVidade da Secretaria de A9ricultura
Natureza da OesEesa 339039 Outros Servi os de Terceiro Pessoa Jur.
Valor R$ ...... ,... ,..." ... , 10.000,00
---
Ul1Idade Orçall1elllár~ 16.01 Secretaria de Meio Ambiente Des. Florestal
ClassifIcação Funcional 1854100772.037 Atividade Sec, Meio Ambiente Des. Florestal
NaJu~.z.ª_daDesp.!'.sa 339039 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jur.
Valor R$.......... ,... ,...... 10000.00

Unidade Orçamentária 18,01 Secretaria de Planeiamento
Classificação Funcional 0412100092.039 AtiVidade da Secretaria de Planejamento
Natureza da Despesa 339036 Outros Servicos de Terceiro Pessoa Física
Valor R$......... ........... 80000,00

•
Unidade OrÇ2l11entária 20.01 Secretaria de Turismo
Classificacão Funcional 0469500652.041 '-AHiiidade da Secretaria de Turismo
Natureza da DesJl.e~ _3ª903-ª-_ Outros Servicos de Terceiro Pessoa Jur.
Valor R$ ........... ...... 10000,00
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Arligo 2°. Os recursos indicados para a cobertura dos créditos suplementares abertos no
artigo anterior são resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações:
.-

Unidade Orcamenlária 07.01 Secretaria de Esporte e Recreacão
Classificação Funcional -2781200462022 Atividades da Secretaria Esporte e Recreação
Natureza da Desoesa 449051 Obras e Instalações
Valor R$...... ............... 40.000.00

Unidade Orçªment~~ _9~91 Secretaria de Viacão Obras e ServoUrbanos
Classificacão Funcional 1545100582025 Ativ.Sec. de Viação Obras e ServoUrbanos
Natureza da Desnesa 319034 Outras Desoesas Pessoal Conl.Terceirizacao
Valor RS............ 70000.00

Unidade Orcamentária 11.01 Secretaria de Habitacão e Urbanismo
Classificação Funcional 1645100752029 Ativ. Secretaria de Habitação e Urbanismo
Natureza da Descesa 449061 AglJiSiÇãOde Imóveis
Valor R$ ..................... 25.000,00

Unidade OlÇamentária 12.01 Secretaria de Acricultura
Classificação Funcional 2060600182030 Atividades da Secretaria de Anricultura
Natureza da Desnesa 449051 Obras e Instalacões
Valor R$ 10.00000

Unidade Orcamentária 16.01 Secretaria de MeioAmbiente Des. Florestal
Classificação Funcional 1854100772037 -Ãiividade da SecoMeioAmbiente D.Florestal
Natureza da Des esa 339030 Material de Consumo
Valor R$ .. 10000,00

Unidade Orcamentária 20.01 Secretaria de Turismo
Classificação Funcional 0469500652043 Departamento de Eventos
Natureza da Desr esa 339030 Material de Consumo
Valor R$ ................... 90.000,00

r:- . . CJ,~" t" 04.01 Secretaria de Administracãou, ,';Jc"f. \...r amen ana
Classificação Funcional 0427100822.006 Prev. Social a Inativos e Pensionistas
Natureza da Desnesa 319003 Pensões
Valor R$ ........ ........... 130000.00

Unidade Orramentária 05.01 Secretaria de Financas
Classifica~ão Funcional 0484300082.008 Encaraos eAmortizacões
Natureza da Desnesa 329021 Juros sabre a divida nor contrato
Valor RS ••• 0.0 •• 0.0 ••••••••• 320.00000

Unidade Orçamentária 05.01 Secretaria de Finanças
Classificação Funcional 0484300082008 Encargos eAmortizações
NaturezaOa1Jespesa -329025 Encargos Si operações de credito p/ant.rec.
Valor R$ ... ............. 100.000.00

Unidade Or~amentária 06.01 Secretaria ejeEducação e Cultura
ClassificãCão Funcional 0927100822.020 Previdência Social
Natureza da Desnesa 319013 Obriaacões Patronais
Valor R$ ............. 340000,00

Artigo 3° - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Guarapuava, em dois de maio de 2002.

(a)ViTOR HUGO RIBEIRO BURKO
P.-efeito I\tlunicipal

(a)ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES
Sccretitrio de Finanças

(a)DIOCÉSAR COSTA DESOUZA
ContadorC,eral. CRC/PI{ 31.076
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DECRETO N.o 001/2002 - PMG

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais no
valor de R$ 396.000.00

o Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e conforme autorização contida na Lei n.01087/2001

DECRETA

Artigo 1° . Fica aberto ao Orçamento do Municipio, para o exercício de 2002, um crédito
adicional SUPLEMENTAR, conforme se especifica a seguir, na importância de R$ 396.000,00 (Trezentos e
noventa e seis mil reais).

Unidade Orr.amentaria 04.01 Secretaria de Administra~ão
~ifjcação Funcional 0412200072.004 Atividade da Secretaria de Administração
Natureza da Despesa . -~3j90-j6---- Outros Servicos de Terceiros P. Fisica
Valor R$ " .......... 30.000'00

Unidade Orcamentaria 04.01 Secretaria de Administra~ão
Classificac.ão Funcional 0412200072.004 Atividade da Secretaria de Admioistracão
Natureza da Desnesa 449052 Eauipamento de Material Permanente
Valor R$..................... 50.000.00

Unidade Orr.amentária 06.01 Secretaria de Educacão e Cultura
Classificacão Funcional 1236100472.011 Assistência a Educandos
Natureza da Desnesa 339030 Material de Consumo
Valor R$.... ................ 70000.00

Unidade Orçamenta ria
Classificação Funcional
Natureza da Des esa
Valor

06.01
1236100472.011
339039
R$.

Secretaria de Educa ão e Cultura
Assistência a Educandos
Outros servi os de Terceiro - Pessoa Jundica
20.000,00

Secretaria de Esporte e Recreação
Educação Fisica e Desporto

07.01
2781200462 022

Unidade Orçamentaria
Classificação Funcional
.N"tu rez"--".abes f'esa 339039 Outros serviços de Terceiro - Pessoa Jundlca
Valor R$..................... 25.000.00

Unidade Orçamenta ria 08.01 Secretaria de Saúde
Classificação Funcional 1030100752023 Atividade da Secretaria de Saude
Nature-zada Despesa-- -339"030 rvlatena.1 de Consumo
Valor R$..................... 25000,00

Unidade Orçamentaria 09.01 Secretaria de Viacão Obras e ServoUrbanos
Classlficacão Funcional 1545100582.025 Urbanismo
Natureza da Despesa 339030 Material de Consumo
Valor R$..... ............... 30.00000

Unidade Orçamel.taria 0902 Secretaria de Viacão Obras e ServoUrbanos
Classificação Funcional 1545100882027 Municipalizarão do Trãnsito
-Natureza da Despesa 319011 Vencimentos e Vantaaens Fixas
Valor RS..................... 26.000,00

Unidade Or~amentaria 12.01 Secretaria de Aoricultura
Classificar.ão Funcional 2060600181.018 Paraue Aaropecuario
Natureza da Desnesa 339039 Outros Servicos de Terceiro Pessoa Juridica
Valor R$.. 110.00000

Unidade Orçamentaria 20.01 Secretaria de Turismo
Classlficar.ão Funcional 0469500652.041 Atividade da Secretaria de Turisr.1o
Natureza da Despesa 339039 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Valor R$ .................... 10.000.00
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Artigo 2° • Os recursos indicados para a cobertura dos créditos suplementares abertos no
arl'9c .õnterior são resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações:

Unidade Orçamentária 05.01 Secretaria de Finanças
Classificação Funcional 048430082.008 Atividade da Secretaria de Finanças
Natureza da Despesa 329022 _uutros Encargos Sob. a Olvida
Valor R$ ...... " ........... 396.000.00

Artigo 3° , Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em dezessete de Janeiro de 2002.

(:» ViTal{ IIUGO ImlElHO IlIJRKO (a) ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES
Prefeito 1\1unicipal Sccrct.írio de Finanças

,
(a) mOCF:SAR COSTA DE SOUZA
Contador Geral - CRC/I'R 31.076

, _.
'= ,

DECRETO N.o002/2002 - PMG

SÚMULA: Abre Créditos Adicionais no valor
de R$ 958.000,00

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais e conforme autorização contida na Lei nO 1087/2001

DECRETA
Artigo 1° , Fica aberto ao Orçamento do Município, para o exercicio de 2002, um crédito

adicional SUPLEMENTAR, conforme se especifica a seguir, na importância de R$ 958.000,00 (Novecentos
e cinqüenta e oito mil reais).

Unidade Orçamentária 04.01 Secretaria de Administração
Classificação Funcional 0412200072.004 Atividade Secretaria de Administração
Natureza da Despesa 339039 Outros Serviços de lercellos P. FíSica
Valor R$ ............. ' ...... 150.000.00

1I Unidade Orcamentária 06.01 Secretaria de Educação e Cultura
I ~?,o"":cc.ação Funcional 1236100422.015 Fundef Ensino 40%
Natureza da Des, esa 339039 Outros Servicos de Terceiros P. JurídicaII Valor R$....... ........ 340.000.00

Unidade Orçamentária 06.01 Secretaria de Educação e Cultura
Classificação Funcional 1236100422.015 Fundef Ensino 40%
Natureza da Despesa 449051 Obras e Instalações
Valor R$..................... 125.000.00

Unidade Orçamentária 06.01 Secretaria de Educação e Cultura
Classificação Funcional 1236100472.011 Fundo Nacional Desp. Educaçãoe,'Natureza da Despesa 339u~u Matenal De Consumo
Valor R$ ...... ...... ....... 20.000.00
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Unidade Orcamentaria 06.01 Secretaria de Educar.ão e Cultura
Classificação Funcional 1236100472.011 Atividade Secretaria Educação e Cultura
Natureza da Des[!esa 339039 Outros servir.os de Terceiro . Pessoa Jurídica
I/alor R$.... ............... 60000,00

Unidade Orçamentaria 09.01 Secretaria de Viar.ão Obras e Serviços Urbanos
Classificacão Funcional 1545100582.025 Ativ. Secret. Viar.ão Obras e ServoUrbanos
.!'!atureza da Despesa 339030 Material de Consumo
Valor R$ ..................... 20000,00

Unidade Orçamentaria 12.01 Secretaria de Agricultura
Classificação Funcional 2060600182.030 Atividade da Secretaria de Agricultura
Natureza daDesoesa 339039 Outros ?erviços de Terceiros Pessoa Juridica
Valor R$ .. .... " ...... 13.000,00

Unidade Orcamentaria 14.01 Procuradoria Geral
Classificação FunCionai 0206200042.032 Atividade da Procuradoria Geral
'NatUreza da Descesa 339091 Sentencas Judicla,s
Valor R$ .................... 150.000,00

Unidade Orçamentâria 15.01 Secretaria de Promoção Social
~ffícaç~roFuncional 0824400832.033 Atividade da Secretaria de PromoçaoSocial
Natureza da uespesa 335043 ::;ubvençoes ::ioclals
Valor R$ ...... .............. 50000,00

Unidade Orcamentãria 16.01 Secretaria de Meio Ambiente Des.Florestal
Classificação Funcional 1854100772.037 Ativ. Secretaria de Meio Amb. Desp.Florestal
Natureza da Des[>esa 339039 Outro'sServicos de Terceiros Pessoa Juridica
Valor R$ .................... 10.000,00

Unidade Orç"mentaria 18.01 Secretaria de Planejamento
Classificação Funcional 0412100092.039 Atividade da Secretaria de Planejamento
Natureza da Despesa 339036 Outros Servros de TerceirOs Pessoa Fisica

l..yalor R$ .................... 10.000,00

Unidade Orçamentaria 20.01 Secretaria de Turismo
Classificação Funcional 0469500652041 Atividade da Secretaria de Turismo
INatureza da uespesa___ 339039 Outros Serviços de TerceirOs I"'essoa Junalca
Valor R$ .... ................ 10.000,00

Artigo 2° - Os recursos indicados para a cobertura dos créditos suplementares abertos
no artigo anterior são resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações:

Unidade Orcamentaria 04.01 Secretaria de Administraç.ão
Classiflcaç~2 Funcional 0427100822.006 Previdência Social e Inativos Pensionistas
Natureza da Descesa 319003 Pensões
Valor R$..................... 150.00000

Unidade Orçamentaria 06.01 Secretaria de Educação e Cultura
ClaSSificação FunCionai 1236100422017 Manutenção 40% BEP
1'Jãlureza da Despesa 44~U~1 .Obras e Instalaçoes
Valor R$..................... 515000,00

Unidade Orçamentaria 09.01 Secretaria de Vlacão Obras e Servicos Urbanos
Classificação Funcional 1545100582.025 Atividade da Secret. Viação Obras e Serv.Urb.
Natureza-da Descesa 319034 Outras Desnesas Pessoal Contr. Terceirização
Valor R$ ..... ........ 20.000,00

Unidade Orcamentaria 12.01 Secretaria de Anricultura
Classificação Funcional 2060600182.030 Parnue Anronecuario
Natureza da Des[>esa 449061 Aouisirão de Imóveis
Vaiar RS .................... 13000,00_.,
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UnidadeOrcamentaria
Classificação Funcional
Natureza da Descesa
Valor

15.01
0824400832.033
339030
RS .

Secretariade PromocãoSocial
Atividadeda Secretariade PromoçãoSocial
Materialde Consumo
260000.00

contrario.
Artigo 3° - Este decreto entrará em vigor nesta data. revogadas as disposições em

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em primeiro de Abril de 2002

(a) ViTOH HUGO IUBEmO BlJRI<O
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES
Secretário de Finanças

(a) DIOCF:SAH COSTA DE SOUZA
Contador Geral- CHC/I'H 31.076

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

Edital N° 07/2002

ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 06/2002

Onde se lê : VIII CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DUAS VAGAS
CLASS CANDIDATO
10 Sandro Alex Laroca
20 Alfredo Wendler Junior

Leia-se: VIII CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DUAS VAGAS
CLASS CANDIDATO
1" Sandro Alex Laroca

Guarapuava, 24 de junho de 2002.

(a) Dorival Angeluci
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava
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