
GUARAPUAVA, 14 A 20 DEABRIL 2003

ATOSADMINISTRATIVOS DO MUNiCíPIO DEGUARAPUAVA
LEIMUNICIPAL N° 354/93 ANO IX N° 384

LEI N° 1218/2003

SÚMULA: Autoriza o Executivo
Municipal a alterar o Perí-
metro da Área Urbana
do DISTRITO SEDE DE
GUARAPUAVA.

A Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Parana, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sart::iono a seguinte Lei:

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado
a alterar o Perlmetro da Área 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
Domlnio 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 iinha, na distância total de 2.550,00 metros;
segue por um caminho, em dlreçâo à Rua XV de Novembro,
até encontrar o alinhamento predial SE da Rua Clàudio
Coutinho, segue por este, numa dlstància 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 o prolongamento do alinhamento
predial SE da Rua das Guabirobeiras; segue, por este na
distância de 402,97 metros e azimute 2300 46' 39", até
encontrar uma das áreas institucionais do Loteamento
Araucária 11;segue confrontando com esta, na distância de
::In nn mp.trmr !:;p.n1ll':'!n~ oisttlnr.i~ OI"!AA? 414 ml"!tros I"!

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 Wiison Luiz S. Martins; segue, confrontando com a
Colônia Agrlcola em vários alinhamentos, até encontrar o
proiongamento 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 distância de
798,00 metros até a divisa do lote 24 da Colónia Agricola
Municipal; por este na distância de 246,21 metros e azimute
.173'11' 37", cortando o referido lote na distância de 187,78
metros e azimute 253' 44' 35" e deste, peia sua divisa, na
distância de 177,76 metros e azimute 354' 39' 00 peio
antigo traço elétrico até encontrar a iinha paralela ao
aiinhamento predial da Avenida Vereador Rubem Siqueira
Ribas, a 150,00 metros do mesmo; deste segue numa
distância total de 2.340,00 metros, até encontrar uma
estrada da mesma Colônia Agrlcola; 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 à Colônia Agrlcola,
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 o de nome Bananas, encontro este
onde nasce o Rio Jordão; segue pela 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 distância de 512,42 metros
e azimute 3060 30' 34", até encontrar uma linha paralela ao
eixo da Avenida Vereador Rubem Siqueira Ribas, a 103.50
ml"!trns rio mp.smo. sp.nlll:' nnr P.~t~Iinh~ ~tA p,nr-.ontrAr
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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 azimute 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
126" 56' 54",215" 40' 08" e 307" 17' 48", respectivamente;
segue, na distância de 238,69 metros e azimute 2180 49'
44", até encontrar o Loteamento denominado Vila
Mansueto, seguindo contornando-o, até encontrar o limite

: SE da Faixa de Dom in ia da Rodovia PR-170; cruza esta
Faixa, no mesmo alinhamento anterior, e segue
confrontando com o limite da Faixa de Domínio desta
Rodovia, sentido Pinhão - Guarapuava, 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
Arroio; 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 BR-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 3110
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 direçâo à
Rodovia BR-277, nas distâncias de 188,46 metros e 52,81
metros e azimutes 1320 01' 58" e 1320 20' 14", res-
pectivamente, até encontrar o limite da Faixa de Domlnio, a
35,00 metros de seu eixo; segue por este limite. sentido
Curitiba, na distância de 568,81 metros; segue em direção é
Ferrovia, na distância de 275,53 metros e azimute 334" 16'
58", até encontrá-Ia; segue novamente por esta, sentido
Curitiba, em uma linha reta, na distância total de 747,44
: metros, até chegar ao Ponto de Curva (PC) desta, pela qual
cruza a Rodovia BR-277, no km 350,55; deste Ponto de
Curva, segue na distância de 893,16 metros e azimute 050"
33' 32", em direção a uma linha paraiela 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
Aeroporto, na distância de 1.732,30 metros e azimute 063"
20' 37", até encontrar um Arroio, afluente do Rio Coutinho;
segue pela margem direita deste Arroio. sentido jusante, e
depois por uma linha na distância de 863,03 metros e
azimute 033/i 13' 46", em direção â Rua Dr. Mário Virmond,
até encontrar um ponto distante 300,00 metros do eixo da
mesma; segue por vários alinhamentos, situados a esta
mesma distância do eixo da Rua Dr. Mário Virmond, cruza a
antiga Estrada para Pitanga, prolongamento da atual Rua
Miguel Losso, até encontrar o limite SW da Faixa de
Domínio da Rodovia PR-466; segue, cruzando esta última,
alé encontrar uma linha paralela ao eixo da rodovia, a
f JO,iJú metros do mesmo; segue, por esta linha, até
encontrar a margem direita do Rio Xarquinho; segue por
esta, sentido montante, cruza a Rodovia GA-101, que iiga
Guarapuava ao Distrito de Guairacá, até encontrar o Arroio
da Invernada; segue por este, até encontrar uma linha
paralela 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 secundário da
,cidade; finalmente, segue cruzando a referida rodovia, até
encontrar o ponto que deu inicio a esta descrição. Abrange o
Perlmetro Urbano acima descrito, uma área de 67,85
quilá",c:,,,s quadrados e uma extensâo de 60,73
quiiômetros. O Meridiano utilizado é o de quadricula, do
Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator _
UTMe obedece ao Levantamento Aerofotogramétrico 1996.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicaçâo, revogando-se a Lei Municipal

nO1148/2002 e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de
Guarapuava, em 16 de abril de 2003.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

LEI N" 1219/2003

SÚMULA: Autoriza o Poder
Executivo Municipal a
permutar imóvel com
o Sr. ABiLIO DE
ROeeO.

A Camara Municipal de Guarapuava,
Estado' do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte lei:

Art. 10
- Fica o Poder Executivo Municipal,

autorizado a permutar o imóvel urbano com área de 144,79
m', localizado de frente para Avenida Moacir Júlio Silvestri
Jardim das Américas, com origem na Carta Régia, de
propriedade do MUNIClplO DE GUARAPUAVA. avaliado
em R$ 622,60 (seiscentos e vinte e dois reais e sessenta
centavos), com um imóvel urbano, com área de 604,01 m2,

localizado no Alto Cascavel Jardim das Américas, objeto de
parte da matricula n' 2.488 re9istrado no 1. Oficio
Imobiliário desta Comarca, pertencente a ABíuo DE
ROCeO, avaliado em R$ 2.597,24 (dois mil, quinhentos e
noventa e sete reais, vinte e quatro centavos), de acordo
com laudos de avaliações de 18 de janeiro de 2002.

Art. 2' - As despesas de escritura,
registros e a diferença dos valores apurados, serão pagas
pelo Municlpio e correrâo a conta da dotaçâo do orçamento
próprio vigente.

Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, rev09adas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de
Guarapuava, em 16 de abril de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração
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SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito
Adicionais Especiais no valor de R$ 375,000,00,

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

Art. 1° - Fica aberto ao Orçamento do Municipio, para o exerclcio de 2003, em razâo da Instrução
Técnica n.' 06/2002 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Créditos Adicionais Especiais no valor de
R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) coni~rme se especifica:

Unidade Orçainentária

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Valor

Unidade Orçamentária

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Valor

Unidade Orçamentária

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Valor

Unidade Orçamentária

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Valor

Unidade Orçamentária

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Valor

25.06

1030200752.067

317011

R$, .

25.06

1030200752.067

317013

R$,." .

2506

1030200752.067

31703401

R$ ..

25.06

1030200752.067

31703402

R$ .

25.06

1030200752.067

337030

R$., , ,.,

Fundo Municipal de Saúde

Atividade Consórcio Intermunicipal de Saúde

Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal Civil

5.000,00

Fundo Municipal de Saúde

Atividade Consórcio Intermunicipal de Saúde

Obrigações Patronais

5.000,00

Fundo Municipal de Saúde

Atividade Consórcio Intermunicipal de Saúde

Outras Despesas com Pessoal ContraI. Direta

5.000,00

Fundo Municipal de Saúde

Atividade Consórcio Intermunicipal de Saúde

Outras Desp. com Pessoal ContraI. Consórcio

5,000,00

Fundo Municipal de Saúde

Atividade Consórcio Intermunicipal de Saúde

Material de Consumo

5.000,00
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Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

Unidade Orçamentária
Classificação Fúncional
Natureza da Despesa
Valor

2506
1030200752.067
337036
R$

25.06
1030200752.067
33703901
R$ .

25.06
1030200752.067
33703902
R$ .

25.06
1030200752.067
339041
R$ .

Fundo Municipal de Saúde
Atividade Consórcio Intermunicipal de Saúde
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
5.000,00

Fundo Municipal de Saúde
Atividade Consórcio Intermunicipal de Saúde
Outros ServoTerc.~P.Jur. ContraI. Município
5.000,00

Fundo Municipal de Saúde
Atívidade Consórcio Intermunicipal de Saúde
Outros ServoTerc.~P.Jur. ContraI. Consórcio
5.000,00

Fundo Municipal de Saúde
Atividade Consórcio Intermunicipal de Saúde
Contribuições
335.000,00

Art. 2' • Os recursos indicados para a cobertura dos crédítos suplementares abertos no artigo
anterior são resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações:

I Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

25.06
1030200752.046
339039
R$...... ..... .....

Fundo Municipal de Saúde
Ativ. do Departamento de Assistência Médica
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
375.000,00

Art. 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro
de 2003, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Guarapuava, em 16 de abril de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretârio de Administração



G~'N,APUAVA, 14 A 20/ABR/2003 ANO IX - N' 384 BOLETIM OFICIAL DO MUNiCíPIO - 5

LEI W 1221/2003

SÚMULA: Declara de Utilidade
Pública a ASSOCIAÇÃO
E OFICINAS DE
CARIDADE SANTA
RITA DE CÁSSIA,

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

Art, l' - Declara de Utilidade Pública
ASSOCIAÇÃO E OFICINAS DE CARIDADE SANTA RITA
DE CÁSSIA, Inscrita no CNPJ sob n' 79.262.424/0001-84,
com sede e foro no Município de Guarapuava - PR.

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

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, E;m 16 de abril de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

LEI W 1222/2003

SÚMULA: Concede Titulo de
Cidadão Benemérito de
Guarapuava, ao Dr.
JEORLlNG JOELY
CORDEIRO CLEVE.

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

Art, l' - Concede Titulo de Cidadáo
Benemérito de Guarapuava ao Dr. JEORLlNG JOELY
CORDEIRO CLEVE.

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

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 16 de abril de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

DECRETO N' 529/2003

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

I
RESOLVE
i,

Art. l' - Exonerar a pedido o Servidor
JAIRO MACEDO, do Cargo de Assessor de Assuntos
Comunitários, a partir de 04.04.2003, nomeado pelo
Decreto n' 275/2001. I

!
Art. 20 ~ Este Decreto entrará em vigor

na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete :do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 11 de abril de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário df! Administração

DECRETO W 530/2003

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

RESOLVE
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Art. l' - Nomear a Sra. MARIA DO ROCIO
RIBEIRO BURKO, para exercer o Cargo de Assessor de
Assuntos Comunitários, a partir de 08 de abril de 2003.

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

Gabinete do Prefeito do Municipio de
Guarapuava, em 11 de abril de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

,DECRETO N' 531/2003

O Prefeito do Municlpio de Guarapuava,
Estado do Parana, no uso das atribuições que lhe são
c.:mferidas por Lei,

RESOLVE

Art. l' - Nomear a Sra. SILVANA DE
CASSIA FLARESSO, para exercer o Cargo de Assessor
Administrativo, a partir de 15 de abril de 2003.

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

Gabinete do Prefeito do Municlpio de
Guarapuava, em 15 de abril de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

..-:::_:::_===============

DECRETO N' 532/2003

SÚMULA: Designa membros para
comporem o CONSELHO
DE DESENVOLVIMENTO
RURAL.

o Prefeito do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
cemferidas e considerando o contido na Lei n° 702/97,

RESOLVE

Art. 1° - Designar membros para
comporem o CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL:

REPRESENTANTES DE EMPRESAS PRIVADA DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL

Titular: Itacir Elói Sandrini
Suplente: Celso Rollof

REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS DE GUARAPUAVA

Titular: Orlando Peterlini
Suplente: Jair Pereira

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE GUARAPUAVA • ACIG

mular Wienfried Mathlas leh
Suplente: Célio Teixeira Cunha

REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES (DISTRITOS)
DE GUARAPUAVA

Titular Dirceu Fabricio
Suplente: Antõnio Tadeu C. Ribas
Titular: Romancite Silvério
Suplente: Dirceu Taques
Titular: i1defonso B. de Moraes
Suplente: Walmor N. Santos
mular: Euclides Boscheto
Suplente: João Zierwizikoski Neta

REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Tilular: Josef Pfann Filho
Suplente: Jorge Luiz Carollo Teixeira
Titular: Mauro Battislelli
Suplente: Fábio Gorski

REPRESENTANTES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OFICIAL (EMATER)

Titular: Altair Chiorato
Suplente: itacir José Vezzaro

REPRESENTANTES DO SINDICATO RURAL DE
GUARAPUAVA

Titular: Armando França Junior
Suplente: Roberto Motta Junior
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REPRESENTANTES DA SOCIEDADE RURAL DE
GUARAPUAVA

Titular: Johann Zuber Júnior
Suplente: Roberto Pfann

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS AGRÔNOMOS OU TÉCNICOS
AGRíCOLAS

Titular: Celso Rollof
Suplente: Vilmar Kaghofer.

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

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 16 de abril de 2003.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

DECRETO N' 533/2003

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

DECRETA

Art. 1° - Dá nova redação ao regulamento
do SERViÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, instltuido pela
Lei Municipal n' 481/95 de 29 de maio de 1995 e alterado
pela Lei n' 1195/2002 de 13 de novembro de 2002.

Art. 2' - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se o Decreto n° 157/95
e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de

Guarapuava, em 16 de abril de 2003.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretârio de Administração

REGULAMENTO DO SERViÇO DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, PARTE

INTEGRANTE DO DECRETO N' 533/2003

CAPiTULO I

DISPOSIÇÔES PRELIMINARES DO REGISTRO

Art. 1° - O presente regulamento estatui as
normas que regulam em todo o Território Municipal, o
Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal
(S.IM.lP.O.A).

Art. 2° - Estatui, igualmente as normas que
regulam em todo o Território Municipal o registro dos
estabelecimentos que produzem e comercializam produtos
.de origem animal, bem como seus rótulos e embalagens.,

Art. 3° - Ficam sujeitos ao Registro no
Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal
(S.IM.lP.O.A), todos os estabelecimentos que abatem
animais, produzem matéria-prima, manipulam, beneficiam,
preparam, embalam, transformam, envasam,
acondicionam, depositam, industrializam, a carne, o
pescado, ° leite, ° mel, o ovo, a cera de abelha e seus
derivados, conforme classificação constante deste
regulamento, e que não' possuem registro no Serviço de
Inspeção Estadual ou Federal

Art. 4° - O registro dos estabelecimentos a
que se refere o artigo anterior é privativo do Serviço de
Inspeção do Municlpio/Produtos de Origem Animal
(S.IM.lP.O.A) da Secretaria de Agricultura de Guarapuava.
e serâ expedido somente após cumpridas todas as
exigências. constantes deste regulamento.

,
Art. 5° ~ O registro dos estabelecimentos

pelo (S.IM.lP.O.A), isenta-os de qualquer outro registro,
para operar e comercializar seus produtos em todo o
território municipal.

Art. 6' • Para efeito deste regulamento
entende-se por:

- adequado o suficiente para alcançar o
fim almejado;

11 - animais de açougue são bovinos,
suínos. caorinos. ovinos. eaüídeos. coelhos. aves e os

I

I
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peixes de criação;

111 - animal silvestre animal cuja
exploração, criação ou abate necessita da autorização do
órgão de proteção ambiental;

IV ~ embalagem invólucro, recipiente,
envoltório ou qualquer forma de acondicionamento,
removível ou não, destinado a conter, acondicionar, cobrir,
empacotar, envasar, proteger ou garantir a proteção e
conservação de seu conteúdo e facilitar o transporte e
manuseio dos produtos;

v - entreposto de produtos de origem
animal estabelecimento destinado ao recebimento,
manipulação, guarda, conservação, acondicionamento e
distribuição de produtos de origem animal e seus
subprodutos, frescos ou frigorificados, dispondo ou não de
dependências anexas para a industrialização, nos termos
exigidos por este Regulamento;

VI - estabelecimento de produto de origem
animal qualquer instalação, local ou dependência, incluldas
suas máquinas, equipamentos e utensílios, no qual são
produzidas matérias primas ou são abatidos animÇlis de
açougue e sil\(estres, bem como onde são recebidos,
1~8:Jipu!ados, beneficiados, elaborados, preparados,
transformados, envasados, acondicionados, embalados,
rotulados, depositados e industrializados, com a finalidade
comercial ou industrial, os produtos e subprodutos
derivados, comestíveis ou não, da carne, do leite, dos
produtos apícolas, do ovo e do pescado;

VII - fiscalização ação direta, privativa e
não delegavel dos órgãos do poder público, efetuado por
servidores públicos fiscais com poder de polícia para a
verificação do cumprimento das determinações da
legislação específica ou dos dispositivos regulamentares;

VIII - inspeção atividade de policia
administrativa, privativa a profissionais habilitados em
medicina veterinária, pautado na execução de normas
regulamentares e procedimentos técnicos sobre os
produtos de origem animal e relacionados aos processos e
sistemas de controle, industriais ou artesanais, nas etapas
de recebimento, manipulação, transformação, elaboração,
preparo, conservação, acondicionamento, embalagem,
depósito, rotulagem e trânsito;

IX - parceria designa todas as formas de
sociedade que, sem formar uma nova pessoa jurídica, são
organizadas entre os setores público e privado e que entre si
colaboram nos âmbitos social, técnico e econômico visando
a consecução de fins de interesse público;

x . produto de origem animal é todo
produto, subproduto, matéria prima ou afim proveniente,
relacionado ou derivado de qualquer animal, comestível ou
não comestível, destinado ou não à alimentação humana,
adicionado ou não de vegetaís ou de aditivos para sua
conservação, condimentação, coagulação, fermentação ou
colorização, entre outros, independentemente de ser
designado como "produto", "subproduto", "mercadoria"
ou "gênero";

XI - responsável técnico legalmente
habilitado profissional que tenha cursado a disciplina de
tecnologia, industrialização e conservação dos produtos de
origem animal ou análogas, conforme avaliação do órgão
fiscalizador da profissão e no qual deve estar inscrito:

XII ~ registro ato administrativo de ins-
crição do estabelecimento de produtos de origem animal no
órgão competente de inspeção industrial e sanitária de
produtos de origem animal, privativo do poder público,
formalizado pelo Certificado de Registro autorizando o seu
funcionamento;

XIII ~ rotulagem ato de identificação
impressa ou Iitografada, bem como dizeres ou figuras
pintadas ou gravadas a fogo ou tinta, por pressão ou
decalque, aplicado sobre qualquer tipo de matéria
prima, produto ou subproduto de origem animal, sobre sua
embalagem ou qualquer tipo de protetor de embalagem,
incluindo etiquetas, carimbos e folhetos;

XIV - visitante é toda a pessoa não
pertencente à área ou setor onde os alimentos são
processados.

Art. 7° - O presente regulamento e atos
çomplementares que venham a ser baixados serão
executados em todo o Municlpio.

Art. 8° ~A simples designação "produto",
"sub-produto", "mercadoria" ou "gênero", significa para
efeito do presente Regulamento, que se trata de "produto
de origem animal ou suas matérias-primas".

Art. 9' - Nenhum estabelecimento pode
realizar comércio com produtos de origem animal, sem estar
registrado no Serviço de Inspeção Municipal/Produfos de
Origem Animal (SLM.lP.OA).

Art. 10 - Além do registro, todo
estabelecimento deverá atender as exigências técnico-
sanitarias fixadas pelo (S.LM.lP.OA).

Art. 11 - O registro será requerido ao
Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal/Produtos
de Origem Animal (S.LM.lP.OA), instruindo o processo
com os seguintes documentos:

I - requerimento dirigido ao chefe da
divisão do SIM/POA;

11 - contrato social da empresa ou cadastro
noINCRA;

111 - cartão do CNPJ ou CPF;

IV - laudo de inspeção do local e das
instalações realizadas por médico veterinário fiscal do
SIM/POA;

v - plantas do estabelecimento e anexos,
,,-nmnrl:ll:>nri.:.nrin'



GUARAPUAVA, 14 A 20/ABR/2003 ANO IX - N° 384 BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO - 9

a) planta baixa dos diversos pavimentos,
com detalhes da aparelhagem e instalações;

b) plantas de corte transversal e
longitudinal, demonstrando detalhes de aparelhagem e
instalações;

c) planta de situação, com detalhes da
rede de esgoto e de água de abastecimento;

d} memorial econ6mico-sanitário,
conforme o modelo aprovado pelo S.J.M./P.O.A.:

e) parecer técnico do Município ou alvará
de funcionamento:

f) parecer do Serviço de Vigilãncia
Sanitária ou licença sanitária;

g) licença prévia ou autorização de
instalação do ôrgão de proteção ao meio ambiente;

h) laudo do exame fisico-quimico e
bacteriológico da água de abastecimento.

i) parecer do Conselho Consultivo.

Art. 12 - As plantas ou projetos devem
conter:

a) posicionamento de construção em
relação às vias públicas e alinhamento do terreno;

b) orientação quanto aos pontos cardeais;

c) localização da captação de agua de
abastecimento;

d) localização dos equipamenlos e
utensílios a serem usados no estabelecimento;

e) localização dos pontos de escoamento
da água;

f) localização das demais dependências,
como currais, pocilgas, casas e outros;

g) localização das lagoas de tratamento
de aguas residuais, quando exigidas;

h) localização do(s) curso(s) de água
quando for o caso.

Art. 13 - Os projetos de que trata o artigo
anterior devem ser apresentados devidamente datados e
assinados por profissional habilitado, com as indicações
exigidas pela legislação vigente.

Art. 14 . Serão rejeitados os projetos
grosseiramente desenhados, com rasuras e indicações
imprecisas, quando apresentados para efeito de registro ou
relacionamento.

Art, 15 • A apresentação de simples
"çeoquis" ou desenho servirão apenas para orientação do
interessado para estudos preliminares.

Art. 16 - As autoridades municipais não
permitirão o início da construção de qualquer estabele-
cimento de produtos de origem animal para o comércio sem

'que os projetos tenham sido aprovados pelo S,I.M.lP.O.A.

Art. 17 - Nos estabelecimentos de
produtos de origem animal destinados à alimentação
humana é considerado básico, para efeito de registro, a
apresentação prévia do boletim oficia! do exame da água de
abastecimento. .

Parágrafo Único - Quando as águas, no
exame revelarem mais de 500 (quinhentos) germes por
mililitro, impõe-se novo exame de confirmação, antes de
condená-Ia.

Art. 18 - Qualquer ampliação, reforma,
construção que interfira na área industrial dos
estabelecimentos registrados, tanto de suas dependências
como instalações, só pode ser feita após aprovação prévia
dos projetos.

Art. 19 - Não será registrado o
estabelecimento destinado á produção de alimentos
quando situado nas proximidades de ou'tro que, por sua
natureza, possa prejudicá-lo.

I
Art. 20 ~ Autorizado o registro, o

S.I.M.lP.O.A, terão um prazo mínimo de 90 dias para início
das obras, passando este prazo, a aprovação será
considerada cancelada.

Art. 21 . O certificado será renovado
anualmente, quando o S.I.M.lP.O,A., fará uma vistoria no
estabelecimento.

Art. 22 - O SI.M.lPOA, fará inspeções
periódicas das obras em andamento nos estabelecimentos
em construção ou reforma, tendo-se em vista o projeto
aprovado.

Art. 23 - Aos estabelecimentos registrados
que estejam em desacordo com o presente regulamento, o
S.I.M./P.O.A. fará as exigências cabíveiS, concedendo-lhe
prazos compatlveis para o cumprimento das mesmas

Parágrafo Único Esgotados os prazos,
sem que tenham sido realizadas as alterações exigidas,
será suspensa a inspeção e/ou cancelado o registro, a
critério do S.I.M.lP,OA

Art. 24 - Todo estabelecimento registrado
possuirá inspeção industrial e sanitária.

Art. 25 ~A Inspeção industrial e sanita ria
poderá ser permanente ou periódica: .

I. Será permanente em estabelecimentos
que abatam animais de açougue, ou animais silvestres;

11• Nos demais estabelecimentos, pOderá
esta inspeção ser permanente ou periódica, a juízo do
S,I.M.lP,OA

Art. 26 - Por ocasião do registro inicial ou
da renovação do registro dos estabelecimentos previstos
neste Regulamento, a juizo do S.I.M.lP,OA, será exigido
que a empresa apresen~e um responsável técnico
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legalmente habilitado de n ivel superior-

DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 27 - Os estabelecimentos sujeitos a
este Regulamento classificam-se em:

I - Estabelecimentos de carnes e deri-
vados, que podem ser.

a) matadouros, compreendendo os
estabelecimentos dotados de instalações para matança de
animais de açougue ou silvestres e equipados com
instalações frigoríficas;

b) fábrica de conservas, compreendendo
05 estabelecimentos de transformação e industrialização da
matéria prima para elaboração de produtos cámeos
destinados ao consumo humano;

c) matadouro e fábrica de conservas,
compreendendo os estabelecimentos que realizam as
atividades descritas nas alíneas "a" e "b" deste inciso;

d) entrepostos de carnes e derivados, ou
distribuidoras de carnes, compreendendo os
estabelecimentos de recebimento, corte, desossa, guarda,
conservação, acondicionamento e distribuição de carnes
refrigeradas de animais de açougue e silvestres no atacado.

11• Estabelecimentos de leite e derivados,
que podem ser:

a) propriedades rurais: são os esta-
belecimentos, geralmente em zona rural, destinados à
produção de leite obedecendo a normas especificas para
cada tipo;

b) entrepostos de leite e derivados: são os
::;:stst'le!ecimentosdestinados ao recebimento, resfriamento,
transvase, concentração, acidificação, desnate ou
coagulação de leite, do creme, e outras matérias-primas
para depósito por curto tempo e posterior transporte para a
indústria;

c) Estabelecimentos industriais: são os
estabelecimentos destinados ao recebimento do leite e seus
derivados para beneficiamento, manipulação, conservação,
fabricação, saturação, embalagem, acondicionamento,
rotulagem e expedição. Inclui-se aqui as usinas de
beneficiamento e/ou fabrica de laticrnios.

11I -. Estabelecimentos de peixes e
produtos da pesca que podem ser:

a) entrepostos de peixes e produtos da
pesca compreendendo os estabelecimentos com
instalações e equipamentos adequados ao recebimento,
manipulação, frigorificação, distribuição de peixes e
produtos da pesca;

b) estabelecimentos industriais, com-
nrj:lAnrlpnrln nc::: p.d::lhp.lpr.impntm:;, r.nm in~tal8cões e

equipamentos adequados ao recebimento e indus-
trialização de peixes e produtos da pesca

IV - Estabelecimento de ovos e derivados,
que podem ser:

a) granjas avfcolas: são os estabele-
cimentos destinados à produção de ovos que fazem
comercialização direta e indireta de seus produtos.

b) entrepostos de ovos, compreendendo
os estabelecimentos de recebimento, limpeza,
classificação, acondicionamento, identificação e
distribuição, de ovos "ih natura", que produzem ou que são
produzidos por terceiros.

c) estabelecimentos industriais,
compreendendo os estabelecimentos de recebimento e
industrialização de ovos.

V R Estabelecimentos. de produtos
apicolas, compreendendo os estabelecimentos habilita~
dos à extração ou ao recebimento, classificação, industriali-
zação, beneficiamento, tratamento, transformação, acondi-
cionamento, identificação, depósito, expedição e produção
de produtos apicolas que podem ser:

a) apiários: é ° conjunto de colméias,
materiais e equipamentos, destinados ao manejo das
abelhas e a sua produção (mel, cera, própolís, pólen, geléia
real, etc.).

b) casas de mel: são os estabelecimentos
onde se recebe a produção dos "apiários, destinada aos
procedimentos de extração, centrifugação, filtração,
decantação, classificação, envase e estocagem.

c) entrepostos de mel e cera de abelhas:
são os estabelecimentos destinados ao recebimento,
classificação e industrialização do mel e seus derivados.

DO SERViÇO DE INSPEÇÃO

Art. 28 • O S.I.M.lP.OA será composto
exclusivamente por médicos vete rinarios e agentes de
inspeção, coordenados por um médico veterinário, chefe de
divisão do S.I.M.lP.OA da Secretaria Municipal de
Agricultura.

Art. 29 - A coordenação localizar-se-á em
Guarapuava, na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 30 R Os processos de registro dos
estabelecimentos serão sempre encaminhados à
coordenação central e analisados pelo Conselho Consultivo
previamente estabelecido.

Parágrafo Único O coordenador do
S.I.M.lP.O.A, poderá convocar outros técnicos, quando
houver necessidade. a participar do Conselho Consultivo.
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Art. 31 - O Conselho Consultivo deverá
reunir-se periodicamente na sede da coordenação
S,I.M/P,OA

modelo abaixo:

Modelo 3.

Uso: para produtos condenados
Forma: dimensões e diz.eres, conforme

Ar!. 32. As liberações para
funcionamento dos estabelecimentos com inspeção serão
da competência exclusiva do Conselho Consultivo do
SI.M.lPOA

Art. 33 • A inspeçao sanitária será
instalada nos estabelecimentos de produtos de origem
animal somente após o registro do mesmo no S.I.M./P,O,A.,
cabendo a este serviço determinar o numero de inspetores
necessários para racionalização das atividades.

T O O O • GP

E CONDENADOo
o
","'

1 SIM / POA

I 7,5 em
Art. 34 - Serão inspecionados todos os

produtos de origem animal nos estabelecimentos com
registro no S,I.M/P,OA Parágrafo Único ajuizo do S.I.M.lP.o.A.,

poderão ser instituldos outros carimbos que se fizerem
necessários.

Art. 35 - A inspeçáo sanitária e industrial
de produtos de origem animal será exercida por Médico
Veterinário devidamente credenciado pelo Serviço de
Inspeção Municipal, podendo ser da iniciativa privada e/ou
do Municipío.

,
Art. 37 - Para qualquer inscrição em

ca~caça e/ou produtos de origem animal devem ser
utilizadas substâncias inócuas aprovadas pejo S.I.M./P.O.A.

Art. 36 - É competência exclusiva do
Médico Veterinário responsável pelo S,I.M.iP,OA, ou do
Responsável Técnico do estabelecimento, devidamente
credenciado pela Secretaria de Agricultura do Município, a
liberação ou condenação das carcaças, mediante utilização
de carimbo, padronizado conforme modelo abaixo.

Modelo 1.

DOS ESTABELECIMENTOS

Art. 38 - Não sera autoriz.ado o
funcionamento de estabelecimento de produtos de origem
animal, para exploração do comércio Municipal, sem que
estejam de acordo com as condições mínimas exigidas
neste Regulamento.

modelo abaixo:

Uso: carcaças ou quartos de carcaças dos
animais de grande e médio porte.

Forma: dimensões e dizeres, conforme

11- estar localizado na zona rural, em caso

I ~ estar localizado em ponto distante de
fontes produtoras de odores desagradáveis ou de poluição
de qualquer natureza;

Parágrafo Único As exigências de que
tratam este artigo referem-se às dependências, instalações,
máquinas, equipamentos e utensilios utilizados no
estabelecimento.

Art, 39. Os estabelecimentos de produtos
de origem animal devem satisfazer as seguintes condições
básicas comuns:E

u
oo

o O O - GP

SIM / POA

1~I~_I_N_SP~~~,~N_A_D_O__
T

Modelo2.
de matadouro;

Uso: para embalagens, rótulos e outras
identificações, para carcaça de aves, coelhos e rãs.

Forma: dimensões e dizeres, conforme

11I • dispor de área suficiente para a
construção de todas as instalações necessárias ao bom
funcionamento do estabelecimento;

r:-.ode!o abaixo:
IV • dispor de luz natural elou artificial

abundantes, bem como ventilação suficiente em todas as
dependências do estabelecimento;

v ~ possuir pisos convenientemente
impermeabilizados com material adequado;

VI - ter paredes e/ou separações,
revestidas e impermeabilizadas, como reQra Qeral. até no

T o O O • GP

SIM / POA

t IN_S_P~~,~,~N_A_D_O_~
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mínimo 2 (dois) metros de altura;

VII - possuir forro de material adequado
para cada dependência estipulada neste regulamento;

VIII - dispor de mesas construldas em
material adequado, que facilitem a higienização e a
execução dos trabalhos;

IX - dispor, quando necessário, de
dependências e instalações mínimas e adequadas para
industrialização, conservação, embalagem e depósito de
produtos comestíveis;

x - dispor dos recipientes adequados para
o acondicionamento de matéria-prima elou produtos de
origem animal;

XI- dispor de recipientes identificados pela
cor vermelha para colocação de produtos não comestlveis;

XII - dispor de rede de abastecimento de
água para aten.der suficientemente às necessidades do
trabalho industrial e às dependências sanitárias e, quando
for o caso, de instalações para tratamento de água;

XIII- manter sistemas de cloração da água
de abastecimento;

XIV - dispor de âgua fria e quente
suficiente para manter a higienização do estabelecimento;

xv -dispor de rede de esgoto em todas as
dependências, bem como de sistema de tratamento de
águas seNidas, conforme normas estabelecidas pelo órgão
competente;

XVI w dispor de vestiários, banheiros
completos e demais dependências em número proporcional
ao pessoal separado por sexo, com acesso independente
da área industrial;

XVII - possuir um local adequado para os
seNiços administrativos da Inspeção Municipal;

XVIII- possuir ruas e pátios pavimentados;

XIX - possuir janelas e portas de fácil
abertura, dotadas de tela à prova de insetos;

XX - possuir instalações de frio, quando
necessârio, de tamanho e capacidade adequadas;

XXI - dispor de equipamentos adequados
para a execução das atividades do estabelecimento,
inclusive para aproveitamento de sub-produto se
houver'

XXII - s6 possuir telhados em meia água
quando houver possibilidades da manutenção do pé direito
à altura mlnima exigida para a dependência cor-
respondente;

XXIII- dispor de local e equipamento para
higienização, dos veículos utilizados no transporte de
produtos com âgua em abundância;

XXIV - os estabelecimentos devem ser
mantidos livres de moscas, mosquitos, baratas, ratos,
camundongos e qualquer outros insetos ou animais. ~
proibida a permanência de cães, gatos e de outros animais
no recinto do estabelecimento;

XXV - as alturas, distâncias e outras
medidas, serão estipuladas em normas próprias a cada
espécies e/ou produto de origem animal, aprovadas pelo
Grupo Consultivo do S,I.M./P,O.A.;

XXVI - os estabelecimentos de origem
animal, quando localizados em propriedades rurais, devem
estar afastados de instalações de criações (estábulos,
apriscos, capris, pocilgas, coelheiras e aviários), a uma
distância de 500 (quinhentos) metros. Em casos de existir
uma barreira natural (mata nativa ou reflorestamento) entre
as instalações de criação e o estabelecimento de produtos
de origem animal, esta distancia poderá ser reduzida a juízo
SIP/POA.;

XXVII - as lagoas de tratamento, quando
exigidas, deverão estar localizadas de acordo com a
legIslação vigente.

DO PESSOAL

Art. 40 • Devem apresentarse asseados
com uniformes no mínimo trocados diariamente e
equi'pamentos de segurança apropriados para cada setor
em que irão atuar. i

~ 10 - Os funcionários que trabalham em
oficinas e setores de manutenção, devem se apresentar
com uniforme em cores diferenciadas e não poderão ter livre
acesso ao interior do estabelecimento onde se processa a
matança ou se manipulam produtos comestíveis.

~ 2° - Os visitantes somente poderão ter
acesso ao interior do estabelecimento quando devidamente
uniformizados e autorizados pelo responsavel do serviço de
inspeção,

Art. 41 - Os funcionários deverão ainda:

a) possuir atestado médico de saúde 06
(seis) em 06 (seis) meses, comprovando não ser portador
de moléstia infecto contagiosa;

b) não ter adornos nas mãos e pulsos;

cl não aoresentar sintomas ou afeccões
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IV - carimbo oficial da inspeção sanitária

d) não cuspir, fumar ou realizar qualquer
ato físico que de alguma maneira possa contaminar o
produto de origem animal.

DA ROTULAGEM

Art. 42 - Todos os produtos de origem
animal entregues ao comércio elou ao consumidor, devem
estar identificados por meio de r6tulo ou chancela (carimbo).

Parágrafo Único Fica a critério do
S.I.M./P.O.A permitir para certos produtos o emprego do
rótulo sob a forma de etiqueta ou uso exclusivo de carimbo
de inspeção.

cimento;

"consumir até

do produto;

V - endereço e telefone do estabele-

VI - marca comercial do produto;

VII - data de fabricação do produto;

VIII - "prazo de validade" do produto ou

IX - peso líquido;

x - composição e forma(s) de conservação

XI - Indústria Brasileira;

XII. demais disposições iegais aplicáveis.

Art. 43 - Considera-se rôtulo, para efeito
do artigo anterior, qualquer identificação impressa,
lítografada ou gravada a fogo sobre a matéria-prima elou
embalagem.

,Art. 44 - Para efeito de identificação na
rotulagem, da classificação dos estabelecimentos de
produtos de origem anima!, fica determinada a seguinte
monenclatura:

I - "A" Para matadouros de aves e
coelhos;

II-llC" Para fábricas de conservas;

111- 11 E" Para entrepostos de carne e
seus derivados

IV - "F" - Para matadouros de animais de
açougue e silvestres

v - "L" Para os estabelecimentos de leite
e derivados.

VI - "M" Para os estabelecimentos de
produtos apícolas.

VII • "O jj Para os estabelecimentos de
ovos e derivados.

VIII - "P" Para os estabelecimentos de
pescados e derivados.

Art, 45 • O rótulo para produtos de origem
animal deve conter as seguintes informações:

I - nome verdadeiro do produto em
caracteres destacados;

11- nome da firma responsável;

111 . - natureza do estabelecimento,
r"nfnrmQ, rl::.c:.c:ifir::.r:5" nre:>\/ic:.t::.noc:.to rOf"lII!::.mont".

Parágrafo Único em caso de utilização
de"carne eqüidea ou produtos com ela elaborados parcial ou
totalmente, exige-se ainda, a declaração no rótulo "CARNE
DE EQÜIDEO", ou "PREPARADA COM CARNE DE
EQÜIDEO", ou ainda "CONTEM CARNE DE EQÜIDEO'"

Art. 46 - Os produtos destinados à
alimentação animal devem conter em seu rótulo, a inscrição
"ALIMENTAÇÃO ANIMAL";

Art. 47 - Os produtos não destinados à
alimentação humana ou animal devem conter em seu rótulo,
a inscrição "NÃO COMESTíVEL".

Art. 48 - As embalagens e películas
utilizadas nos produtos de origem animal, deverão estar
dentro das normas aprovadas pelo órgão competente do
Ministério da Saúde.

Art. 49 ~Produtos que por sua dimensão,
não comportem no rótulo todos os dizeres fixados pela
legislação vigente, as informações poderão estar contidas
em embalagens coletivas (caixas, latas, etc.) higiênicas e
adequadas ao produto.

Art, 50 - É proibida a reutilização de
embalagens.

DO TRANSPORTE E TRÃNSITO

Art, 51 • Os produtos e matérias-primas de
origem animal procedentes de estabelecimentos sob
ilispeção municipal, satisfeita as exigências deste
regulamento, podem ser expostos ao consumo em qualquer
parte do território municipal e constituir objeto de comércio
municipal.

Art, 52 .As autoridades da Saúde Pública,
em sua função de vigilância sanitária de alimentos nos
rp,ntr"c:. ri.:>rnnc:.llm" ri.:>u.:>m"""mllnir:::lr:::ln c: I 1\11IP n lJ. n""
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resultados das análises de rotina e fiscais que realizarem, se
dos mesmos resultar apreensão ou condenação dos
produtos, sub-produtos ou matérias-primas de origem
animal.

Art. 53 • Todos os produtos de origem
animal, em trânsito, devem estar devidamente embalados,
acondicionados e rotulados conforme prevê este
regulamento, e podem ser reinspecionados pelos técnicos
do S.LM.lP.O.A, nos postos fiscais, fixos ou volantes, bem
como nos estabelecimentos de destino.

Art. 54 M Os produtos de origem animal
oriundos de estabelecimentos com inspeção permanente,
Cjuando em trânsito devem estar obrigatoriamente
acompanhado do "CERTIFICADO DE INSPEÇÃO", visado
pelo médico veterinário responsável pela inspeção do
mesmo, excluindo-se o leite à granel.

Art. 55 - O transporte de produtos de
origem animal deve ser feito em veículo apropriado tanto ao
tipo de produto a ser transportado como à sua perfeita
conservação.

~ 1° - Com os produtos de que trata o
presente artigo) destinados ao consumo humano, não
podem ser transportados produtos ou mercadorias de outra
natureza.

~ 20 - Para o transporte, tais produtos
devem estar acondicionados higienicamente em recipientes
adequados, independente de sua embalagem (individual ou
coletiva).

DAS OBRIGAÇÕES

Art, 56 • Fica o(s) proprietáno(s) ou
representante legal dos estabelecimentos de que tratam o
presente regulamento, obrigado a:

I - cumprir e fazer cumprir todas as
exigências contidas neste regulamento;

11 - fornecer, quando necessario ou
solicitado, material adequado e suficiente para a execução
dos trabalhos de inspeção;

11I- fornecer, quando solicitado, pessoal
auxiliar habilitado e suficiente (Médico Veterinário e
Auxiliares de Inspeção);

IV ~ fornecer aos Técnicos de Inspeção
meios de locomoção da sede do SIM/POA até ao local da
execução dos trabalhos;

V ~possuir responsável técnico habilitado,
quando foro caso;

inspeção sanitária quanto ao destino dos produtos
condenados;

VI - manter e conservar o estabelecimento
em acordo com as normas deste Regulamento;.

VIII - recolher todas as taxas previstas
neste regulamento bem como as que virem a ser instituídas
sob pena de serem paralisadas as atividades do S.I.M/P.O A
no estabelecimento até que haja a regularização;

IX - submeter à reinspeção sanitária,
sempre que necessária, qualquer matéria-prima ou produto
industrializado oriundo de outro estabelecimento com
Inspeção Sanitária Municipal;

Parágrafo Único os casos omissos serão
resolvidos pela coordenação do S.I.M.lP.o.A. , com o
parecer do Conselho Consultivo.

CAPiTULO 11
INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL

Art, 57 • A regulamentação da inspeção
sanitária, industrial e tecnológica nos estabelecimentos
mencionados no artigo 3" deste Regulamento, será
estabelecida por ato do Secretário Municipal de Agricultura,
específico para cada espécie elou produto de origem
animal.

CAPíTULO 111
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 58 ~ As infrações à Lei ou a este
Regulamento serão punidas administrativamente, sem
prejuizo da ação criminal, quando for o caso.

Art. 59 ~Além das infrações já previstas,
incluem-se como tais, atos que procurem impedir, dificultar,
burlar ou embaraçar a ação dos servidores da Inspeção
Municipal.

Art. 60 - As penas administrativas a serem
aplicadas poderão ser, conforme o caso de:

I - advertência;

11- multa;

11I w apreensão e/ou condenação dos
produtos;

IV - suspensão da inspeção ou interdição
do estabelecimento, (permanente ou temporária);

v . cancelamento do registro.

6 10 - as Denas Drevistas poderão ser
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aplicadas isoladas ou cumulativamente, dependendo da
gravidade da infração

~ 2° - São competentes para os atos de
apreensão e/ou condenação de produtos, todos os
funcionários da inspeção municipal, sob o conhecimento da
coordenação

~ 3' - As penalidades de multa,
suspensão, interdição e cancelamento do registro do
estabelecimento são de competência da chefia do
Departamento de Fiscalização podendo ser repassada à
coordenação do S.I.M.iP.OA se assim for julgado
necessário.

9 4° ~ O auto de infração, documento
gerador do processo punitivo terá detalhada a falta
cometida, o dispositivo infringido, a natureza do
estabelecimento com a respectiva localização e a firma
responsável e, será encaminhada à coordenação do
S.I.M.lP.O.A. para conhecimento e providências.

9 50 - Os autuados enquadrados no
parágrafo 3' deste artigo teráo prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar sua defesa junto ao S.LM./P.O.A

Art. 61 ~As advertências serão aplicadas
quando o infrator for primário e desde que não haja
evidência de dolo ou má fê.

Art. 62 - Aos infratores poderão ser
aplicadas multas nos seguintes casos:

I - De 1 atê 10 UFM (Unidade Fiscal do
Municipio) quando:

a) estejam operando sem a ulilização de
equipamentos adequados;

b) não possuam instalações adequadas
para manutenção higiênica das diversas operações;

c) utilizem égua contaminada dentro do
estabelecimento;

d) não estejam realizando o tratamento
ajcq<Jado das éguas servidas;

e) estejam utilizando os equipamentos,
utensílios e instalações para outros fins que não aqueles
previamente estabelecidos;

f) permitam a livre circulação de pessoal
estranho à atividade dentro das dependências do
estabelecimento;

g) permitam o acesso ao interior do
estabelecimento de funcionarias ou visitantes sem estarem
devidamente uniformizados;

h) não apresentarem a documentação
sanitária necessária dos animais para o abate;

i) não apresentarem a documentação
.c:.;:mit:!lri~::ltll~li7::lri::l riA ~P.II~ fIJn(':inn~rin~ n1J~nrin

solicitados;

j) houver utilização de matéria-prima de
origem animal ou não que estejam em desacordo com o
presente regulamento.

11- De 10 a 20 UFM quando:

a) não possuirem registro junto ao
S.I.M/P.OA, E estejam realizando comércio;

b) estiverem sonegando, dificultando ou
alternando informações de abate;

c) não houver acondicionamento e/ou
depósito adequado de produtos e/ou matéria-prima, em
câmaras frias ou outra dependência, conforme o caso;

d) houver transporte de produtos e/ou
matéria-prima em condições de higiene e/ou temperaturas
inadequadas;

e) de não cumprimento dos prazos
estipulados para o saneamento das Irregularidades
m"encionadas no "AUTO DE INFRAÇÃO".

11I- De 20 a 50 UFM quando'

a) ocorrerem atos que procurem dificultar,
burlar, embaraçar ou impedir a ação da inspeção;

b) houver utilização de matéria(s)
prima(s) sem inspeção ou inadequadas para fabricação de
produtos de origem animal;

c) houver comercialização de produtos
sem registro e/ou sem inspeção:

d) houver comercialização de produtos
com rótulo inadequado ou sem as informações exigidas por
Lei.

IIV - De 50 a 100 UFM quando:

a) houver transporte de produtos de
origem animal procedente de estabelecimento sem a
documentação sanitária exigida;

b) houver comercialização de produtos de
qrigem animal sem o respectivo rótulo.

v - De 100 a 1000 UFM quando:

a) houver adulteração, fraude ou
falsificação de produtos elou matéria(s) prima(s) de origem
animal ou não;

b) houver abate de animais sem a
presença de médico veterinário responsável pela inspeção;

c) houver transporte ou comercialização
de carcaça(s) sem o carimbo oficial da Inspeção Municipal;

d) ocorrer a utilização do carimbo ou do
rótulo rearstrado sem a devidR RIJtnri7::lr.;;"'jorio S r M /P () A .
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do produto;

e) houver cessão de embalagens
rotuladas â terceiros, visando facilitar o comércio de
produtos não inspecionados.

Parágrafo Único - A critério do
S.I.MJP.O.A poderão ser enquadrados como infração nos
diferentes valores de multas, atos ou procedimentos que
não constem da presente relação, mas que firam as
disposiçóesdeste Regulamentoou da legislação pertinente.

Art. 63 - O infrator, uma vez multado, terá
72 (setenta e duas) horas para efetuar o recolhimento da
.multa e exibir ao S.I.M.lP.O.A, o respectivo comprovante.

Parágrafo Único - O prazo acima
estipulado é contado a partir do dia e hora em que o infrator
tenha sido notificado da multa.

Art. 64 - O não recolhimento da multa no
prazo estipulado, implicara na cobrança judicial.

Art, 65 - Da pena de multa, efetuado o
respectivo recolhimento, cabe recurso ao Secretário
Municipal de Agricultura.

Art. 66 - Para efeito de apreensão e/ou
condenação, além dos casos já previstos neste
regulamento, são considerados impróprios para o consumo
os produtos de origem animal que:

I • se apresentem danificados por umidade
ou fermentação, rançosos, mofados ou bolorentos, de
caracteres físicos ou organológicos anormais, contendo
quaisquer contaminações ou que demonstrem pouco
cuidado na manipulação, elaboração, preparo, conservação
ou acondicionamento;

11 - forem adulterados, fraudados ou
falsificados;

11I- contiverem subslãncias tóxicas ou
nocivas à saúde;

IV - estiverem sendo transportados fora
das condições exigidas;

V - estiverem sendo comercializados sem
a prévia autorização do S.I.M.lP.O.A.;

~ 1° - nos casos do presente artigo,
independente das demais penalidades cabíveis, será
adotado o seguinte critério:

1 ~ nos casos de apreensão, poderá ser
autorizado o aproveitamento condicional para a
alimentação humana ou animal, a critério da inspeçáo
municipal, desde que seja possível o beneficiamento do
produto ou matéria-prima;

11- não havendo as condições previstas
no i~em ~nterior, o produto ou matéria-prima deverá ser

111 - os produtos ou matérias-primas
condenados ou apreendidos poderão ser encaminhados, a
juízo da inspeção municipal, para estabelecimentos que
possuam condições de beneficia-los ou destrui-los.

~ 2° - são consideradas adulterações,
fraudes ou falsificações, além das condições já previstas
neste regulamento, as seguintes:

I - Ocorrem adulterações quando:

a) os produtos tenham sido elaborados em
condições que contrariam as especificações fixadas pela
legislação vigente.

11• Ocorre fraude quando:
,

a) houver supressão de um ou mais
elementos e substituição por outro Visando o aumento de
vÇ)lume ou de peso, em detrimento de sua composição
normal ou do valor nutritivo;

b) as especificações, total ou parcial, não
coincidam com o contido dentro da embalagem;

c) for constatada intenção dolosa ou
similar de mascarar a data de fabricação.

11I- Ocorre falsificação quando:

a) os produtos elaborados, preparados e
expostos ao consumo, com forma, caracteres e rotulagem
que constituem processos especiais de privilégio ou
exclusividade de outros, sem que seus legítimos
proprietários tenham dado autorização;

b) forem usadas denominações diferentes
das previstas neste regulamento ou de fôrmulas aprovadas;

Art. 67 - A suspensão da inspeção, a
interdição do estabelecimento ou a cassação do registro
serão aplicados quando a infração for provocada por
negligência manifesta, reincidência culposa ou dolosa e
t~nha alguma das seguintes características'

I w cause risco ou ameaça de natureza
higiênico-sanitaria, ou embaraço à ação da fiscalização;

11- consista na adulteração ou falsificação

I
111- seja acompanhado de desacato, ou

tentativa de suborno;

IV - resulte comprovada, por inspeção
realizada por autoridade competente, a impossibilidade do
estabelecimento permanecer em atividade.

Art. 68 • As penalidades a que se refere o
presente Regulamento serão agravadas na reincidência e,
em caso algum, isentam o infrator da inutilização do produto,
quando essa medida couber, nem tampouco de ação
crjminal.

Art. 69 - As penalidades referidas serão
__ 1:__ -1 p_: .. :_~ -1 __ •• ~~ __ ~ ••.••• _~_l _: ~
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impostas por autoridades de saúde pública, policial ou de
defesa do consumidor.

Art. 70 - A inobservância das
responsabilidades dos servidores da inspeção municipal,
sera apurado pela coordenação do S.I.M.lP.O.A., a qual
compete a iniciativa das providências cabiveis.

CAPiTULO IV
DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art, 71 - O Serviço de Inspeção Municipal
divulgara todas as normas que forem expedidas, para
conhecimento das autoridades, e conforme o caso, fará um
comunicado direto aos órgãos envolvidos.

Art. 72 - O S.I.M.lP.OA promoverá
estreita cooperação e ou parceria com os órgãos
congêneres, no sentido de se obter o máximo de eficiência
nos trabalhos de inspeção industrial e sanitária.

Art. 73 - Os rótulos e carimbos que estejam
em desacordo cqm este regulamento somente poderão ser
utilizados mediante autorização expressa da Inspeção
Municipal.

Art. 74 - As exigências para construção
dos estabelecimentos mencionados no artigo 30 deste
Regulamento, bem como a classificação dos diversos
produtos ou sub-produtos de origem animal, serão
disciplinados através de normas técnicas especIficas
aprovadas pelo grupo consultivo do S.l.M.lP.O.A.

Art. 75. Este Regulamento entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de
Guarapuava, em 16 de abril de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICACÃO

REF: PROCESSO 022/2003 • DISPENSA DE LICITAÇÃO

o Gerente Geral no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Prefeito Municipal de
Guarapuava, conforme o,Decreto n° 298/2001, e c9m base
no ar!. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e alteraçóes posteriores,
bem como no parecer da Procuradoria do Municipio,
RATIFICO a Dispensa de Licitação.

PUBLIQUE-SE

Guarapuava, 14 de abril de 2003

(a) SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

,
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N°: 022/2003 - Dispensa de Licitação

OBJETO: Locação de imóvel para abrigaras instalações da
Assessoria de Assuntos Comunitários.

CONTRATANTE: Municlpio de Guarapuava.

CONTRATADO: GASPARZINHO IMOBILlARIA E
CONSTRUTORA LTOA.

VALOR MENSAL: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 16/04/2003.

Guarapuava, 16 de abril de 2003.

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA
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PROCESSO N°: 022/2003 - Dispensa de licitação

OBJETO: Locação de imóvel para abrigar as instalações da
Assessoria de Assuntos Comunitários.

CONTRATANTE: Municipio de Guarapuava.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da lei 8.666/93 e
alterações posteriores.

RATIFICAÇÃO:14.04.2003 - Sergio Augusto Michaliszyn
Gerente Geral

Guarapuava, 14 de abril de 2003.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ERRATA

Vimos por meio desta informar aos
participantes da Licitação n° 002/2003 na modalidade
Concorrência Pública. Aquisição de equipamentos
diversos tais como: estação total; equipamentos de
informática; ferramentas (marretas e podão); máquina
fotográfica; conforme especificações técnicas explicativas
no anexo III do Edital, para Projeto e Manejo Bacia do Rio
das Pedras Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Florestal, pois houve equivoco na
elaboração do edital, de acordo com o que segue:

Para o LOTE 02 - ITEM 03 - leia-se:

DESCRiÇÃO: Impressora Jato de Tinta,
contendo no mlnlmo; capacidade de impressão de 500
folhas por cartucho; 01 cartucho colar; 01 cartucho preto;
cabo lógico de comunicação; 01 cabo de alimentação
elétrica; resolução de 2880 ppp x 720 ppp; tamanho de
papel para formato A4; drivers de instalação compatlveis de
windows 95, 98 e windows 2000

Os demais itens permanecem inalterados.

Guarapuava, 16 de abril de 2003.

(al JOÃO CARLOS PRESTES TAQUES JÚNIOR
Presidente Comissão Licitação

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA

ATA N°. 039/2003 - REFERENTE ABERTURA DE
ENVELOPES DE PROPOSTAS NA LICITAÇÃO

MODALIDADE CONCORRÊNCIA .
PÚBLICA N°. 001/03 - CONTRATAÇÃO

DE PESSOAS JURíDICAS PARA FAZER O
TRANSPORTE ESCOLAR NO

MUNICiplO DE GUARAPUAVA-PR.
(ÁREA URBANA,RURAL E DISTRITOS).

Foram classificadas as seguintes
propostas de todas as licitantes, por lotes, resultando da
seguinte forma.: LOTE 01 - classificada a licitante ADÃO
JOSÉ GOMES PORTElA & CIA lTDA, com o preço de
R$ 109,00 (cento e nove reais) por dia.; LOTE 02 -
classificada a licitante lUCIANE DE FÁTIMA HlATIK & CIA
lTDA, com o preço de R$ 123,00 (cento e vinte e trés reais)
por dia.; LOTE 03 - classificada a licitante ElAINE
APARECIDA DE OLIVEIRA & CIA lTOA, com o preço de
R$ 60,00 (sessenta reais) por dia.; LOTE 04 - classificada a
licitante MARIA BATISTA DA CRUZ SilVA, com o preço de
R$ 113,00 (cento e treze reais) por dia.; LOTE 05 -
classificada em primeiro lugar a licitante DIVONEI JOSÉ
BAHlS & CIA lTDA, com o preço de R$ 102,00 (cento e
dois reais) por dia, e, em segundo lugar a licitante MARIO
ZENI, com o preço de R$ 109,90 (cento e nove reais e
noventa centavos) por dia, LOTE 06 - classificada a licitante
JURANDIR BAHlS CAMPOS & CIA. lTDA, com o preço de
R$10B,7B (cento e seis reais e setenta e oito centavos) por
dia; LOTE 07 - classificada a licitante U. A NEVES & CIA
LTDA, com o preço de R$ 54,00 (cinqüenta e quatro reais)
por dia; LOTE 08 - classificada a licitante W. BASTOS
TRANSPORTES lTDA, com o preço de R$160,00 (cento e
sessenta reais) por dia; LOTE 09 - classificada em primeiro
lugar a licitante MARIA BATISTA DA CRUZ SilVA, com o
preço de R$ 59,00 (cinqüenta e nove reais) por dia, e, em
segundo lugar a licitante lUCIANE DE FÁTIMA HlATIK &
CIA lTDA, com o preço de R$ 60,00 (sessenta reais) por
dia; LOTE 10 - DESERTO; LOTE 11 - classificada em
primeiro lugar a licitante MARIA BATISTA DA CRUZ SilVA,
com o preço de R$ 70,00 (setenta reais) por dia, e, em
segundo lugar a licitante ElAINE APARECIDA DE
OLIVEIRA & CIA lTDA, com o preço de R$ 78,00 (setenta e
oito reais) por dia; LOTE 12 - FRUSTRADO; LOTE 13 -
FRUSTRADO; LOTE 14 - classificada em primeiro lugar a
licitante U.A. NEVES & CIA lTDA, como preço de R$ 74,80
(setenta e quatro reais e oitenta centavos) por dia,
classificada em segundo lugar a licitante GERSON NEVES
& CIA lTDA, com o preço de R$ 75,00 (setenta e cinco
reais) por dia, e, classificada em terceiro lugar a licitante
PRIMAK TRANSPORTES lTDA, com o preço de R$.114,99
(cento e quatorze reais e noventa e nove centavos) por dia;
LOTE 15 - classificada a licitante JURANDIR BAHlS
CAMPOS & CIA lTDA, com o preço de R$ 106,91 (cento e
seis reais e noventa e um centavos) por dia; LOTE 16 -
classificada a licitante GETESKI & TORRES lTDA, com o
preço de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dia; LOTE 17
- classificada a licitante JORGE LUiZ VOlOCHATI, com o
preço de R$112,00 (cento e doze reais) por dia, LOTE 18-
classificada em primeiro lugar a licitante I. J. GIACOMITTI &
CIA lTDA, com o preço de R$ 114,95 (cento e quatorze
reais e noventa e cinco centavos) por dIa, classificada em
segundo lugar a licitante U.A. NEVES & CIA lTDA, com o
preço de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) por dia; e,
classificada em terceiro lugar a licitante RAPHAEL
BUTENES, com o preço de R$ 154,70 (cento e cinqüenta e
quatro reais e setenta centavos) por dia; LOTE 19 -
DESERTO; LOTE 20 - DESERTO; LOTE 21 - DESERTO;
I OTF " _ nFSFRTO. I OTF ':l . r.1~~~iflr.::'IrI::'I~ lir.it~ntA
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BELO SUL TRANSPORTES LTDA, com o preço de
HS 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta
centavos) por dia: LOTE 24 - classificada a licitante J. J.
GIACOMITII & CIA. LTDA, com o valor de R$ 267,00
(duzentos e sessenta e sete reais) por dia; lOTE 25 -
DESERTO; LOTE 26 - DESERTO; LOTE 27 - DESERTO;
LOTE 28 - DESERTO; LOTE 29 - DESERTO; LOTE 30 -
classificada em primeiro lugar a licitante J. G. M.
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, com o preço de R$
143,90 (cento e quarenta e três reais e noventa centavos)
por dia, e, classificada em segundo lugar a licitante
TRANSCHONS TRANSPORTES LTDA, com o preço de R$
168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco
centavos) por dia; LOTE 31 - classificada a licitante DINZEL
TRANSPORTE LTDA, com o preço de R$ 175,00 (cento e
setenta e cinco reais); LOTE 32 - DESERTO; LOTE 33 -
classificada a Iicilante FECHI & CIA. LTDA, com o preço de
R$ 74,00 (setenta e quatro reais) por dia; LOTE 34 -
classificada licitante ANTONIO PULGA TRANSPORTES,
como preço de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais) por
dia; LOTE 35 - DESERTO; LOTE 36 - classificada em
primeiro lugar a licitante IRLENE MARIA KULKA
FERREIRA, com o preço de R$ 120,00 (cento e vinte reais)
por dia; e,' classificada em segundo lugar a licitante
PEQUITO EALVES LTDA, com o preço de R$ 165,00 (cento
e sessenta e cinco reais) por dia; LOTE 37 - classificada em
primeiro lugar a licitante SILVESTUR TRANSPORTE
COLETIVO LTDA, com o preço de R$ 114,72 (cento e
quatorze reais ~ setenta e dois centavos) por dia, e,
classificada em segundo lugar a licitante SALETE
APARECIDA DE MORAES & CIA, LTDA, com o preço de R$
140,00 (cento e quarenta reais) por dia; LOTE 38 -
DESERTO; LOTE 39 - classificada a licitante JOSÉ
CHICOUSKI & CIA, LTDA, com o preço de R$136,80(cento
l"' tr,nta e seis reais e oitenta centavos) por dia; LOTE 40.
classificada a licitante EDSON JOÃO DOS SANTOS & CIA.
LTDA, com o preço de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por
dia; LOTE 41 - classificada em primeiro lugar a licitante lHE
SEST TRANSPORTE LTDA, com O preço de R$ 43,50
(quarenta e três reais e cinqüenta centavos) por dia,
classificada em segundo lugar a licitante J. M. S.
TRANSPORTE LTDA, com o preço de R$ 63,38 (sessenta e
três reais e trinta e oito centavos) por dia, classificada em
terceiro lugar a licitante FECHI & CIA, LTDA, com Opreço de
R$ 68,00 (sessenta e oito reais) por dia, classificada em
quarto lugar a licitante StLVESTUR TRANSPORTE
COLETIVO LTDA, com o preço de R$ 79,90 (setenta e nove
reais e noventa centavos) por dia, classificada em quinto
lugar a licitante WANDERLEI GERALDO BAHLS CHAGAS-
ME, com o preçode R$ 82,47 (oitenta e dois reais equarenta
e sete centavos) por dia, e, classificada em sexto lugar a
licitante J,G,M, TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, com o
preço de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por dia; LOTE 42-
classificada em primeiro lugar a licitante HOPCO & SCHIER
LTDA, com o preço de R$133,20 (cento e trinta e três reais e
vinle centavos) por dia, classificada em segundo lugar a
Ecitante RAPHAEL VIRMOND BUTENES com o preço de
R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) por dia, e,
classificada em terceiro lugar a licitante J,M,S,
TRANSPORTES LTDA, com o preço de R$189,99 (cento e
oitenta e nove reais e noventa e nove centavos; LOTE 43 •
classificada em primeiro lugar a licitante JOSÉ CHICOUSKI
& CIA, LTDA, com o preço de R$ 119,00 (cento e dezenove
reais) por dia, e, classificada em segundo lugar a licitante
SIDENEI FERRAZ DE LIMA & CIA. LTDA, com o preço de
R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por dia; LOTE 44 -
classificada a licitante COSTA E TAQUES LTDA, com o
O'?çl') de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) por dia;
~OTE 45 - classificada a licitante SILVESTUR
TRANSPORTE COLETIVO LTDA, com Opreço de R$ 89,49
(oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) por dia;
LOTE 46 - r:lrt!;!;ifir:~rt~~ lidl~ntp. r;OF;TA F TA()IJF~ ITnA

com o preço de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia;
LOTE 47 - classificada a licitante MALlNOSKI E NOGUEI-
RA LTDA, com o preço de R$ 89,01 (oitenta e nove reais e
um centavo) por dia; LOTE 48 - classificada a licitante
ANTONIO VALDIR RODRIGUES & CIA, LTOA, com o preço
de R$ 80,00 (oitenta reais) por dia; LOTE 49 - classificada
em primeiro lugar a licitante J, M, S, TRANSPORTES LTDA,
com o preço de R$ 87,66 (oitenta e sete reais e sessenta e
seis centavos) por dia, e, desclassificada a licitante JORGE
LUIS VOLOCHATI; LOTE 50 - classificada a licitante AJA
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, com o preço de R$ 64,00
(sessenta e quatro reais) por dia; LOTE 51 - classificada em
primeiro lugar a licitante AUGUSTO SYDOR & CIA. LTDA-
ME, com o preço de R$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa
venta centavos) por dia, e, classificada em segundo lugar a
licitante TRANSPORTES ADINEZ LTDA como o preço de
R$ 117,99 (cento e dezessete reais e noventa e nove
centavos) por dia; LOTE 52 - classificada em primeiro lugar
a licitante GETESKI & TORRES LTDA, com o preço de
R$ 100,00 (cem reais) por dia, e, classificada em segundo
lugar a licitante J,G,M, TRANSPORTE ESCOLAR LTDA,
com o preço de R$ 111,00 (cento e onze reais) por dia;
LOTE 53 - classificada a licitante AJA TRANSPORTE
ESCOLAR LTDA, com o preço de R$ 85,32 (oitenta e cinco
re1Íise trinta e dois centavos) por dia; LOTE 54 - classificada
a licitante NASCIMENTO & JACK LTDA, com o preço de
R$ 74,00 (setenta e quatro reais) por dia; LOTE 55 -
classificada a licitante JOSÉ PROTCI, com o preço de R$
49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por dia;
LOTE 56 - classificada em primeiro lugar a licitante JOSÉ
PROTCI, com o preço de RS 79,90 (setenta e nove reais e
noventa centavos) por dia, e, classificada em segundo lugar
a licitante NASCIMENTO E JACK LTDA, com o preço de
R$ 99,54 (noventa e nove reais e cinqüenta e quatro
centavos) por dia; LOTE 57 - classificada a licitante SILVA &
TRACZ LTDA, com o preço de R$ 51,19 (cinqüenta e um
reais e dezenove centavos; LOTE 58 - DESERTO;
LOTE 59 - DESERTO; LOTE 60 - classificada a licitante
AUGUSTO SYDOR & CIA. LTDA-ME, como preço de R$
93,00 (noventa e três reais) por dia; LOTE 61 - classificada
em primeiro lugar a licitante SKOROBOHATEI & PROTCZ
LTDA, com o preço de R$ 74,50 (setenta e quatro reais e
cinqüenta centavos) por dia, e em segundo lugar
classificada a licitante NASCIMENTO E JACK LTDA, com o
preço de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por dia;
LOTE 62 - classificada a licitante GETESKI & TORRES
LTDA, com o preço de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por
dia; LOTE 63 - classificada a licitante A, W. CAVALLI & CIA,
LTDA, com o preço de R$ 72,84 (setenta e dois reais e
oitenta e quatro centavos) por dia; LOTE 64 - classificada a
licitante GETESKI & TORRES LTDA, com o preço de
R$ 50,00 (cinqüenta reais) por dia; LOTE 65 - DESERTO;
LOTE 66 - classificada a licitante RAPHAEL VIRMOND
BUTENES, com o preço de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco
reais) por dia; LOTE 67 - classificada em primeiro lugar a
licitante THE BEST TRANSPORTES LTOA, com Opreço de
R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) por dia, e, classificada em
segundo lugar a licitante J, G, M, TRANSPORTE ESCOLAR
LTDA, com o preço de R$137,OO (cento e trinta e sete reais)
por dia; LOTE 68 - DESERTO; LOTE 69 - classificada em
primeiro lugar a licitante THE BEST TRANSPORTES LTDA,
com o preço de R$ 139,00 (cento e Irinta e nove reais) por
dia, e, classificada em segundo lugar a licitante RAPHAEL
VIRMOND BUTENES, com o preço de R$ 150,97 (cento e
cinqüenta reais e noventa e sete centavos) por dia; LOTE 70
-çlassificada a licitante MARRONI & DE PAULA LTDA, com
o preço de R$189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa
centavos) por dia; LOTE 71 - classificada em primeiro lugar
a licitante J,G,M, TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, com o
preço de R$ 124,90 (cento e vinte e quatro reais e noventa
centavos) por dia, classificada em segundo lugar a licitante
TRANSCOLAR TRANSPORTE LTDA. r.om n nr~r.n rl~
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R$ 126,20 (cento e vinte e seis reais e vinte centavos) por
dia, e, classificada em terceiro lugar a licitante OINZEL
TRANSPORTES LTDA, com o preço de R$145,00 (cenlo e
quarenta e cinco reais) por dia; LOTE 72 - DESERTO;
LOTE 73 - DESERTO; LOTE 74 - DESERTO; LOTE 75 -
classificada a licitanle MARRONI & DE PAULA LTDA, com o
preço de R$ 124.90 (cento e vinte e quatro reais e noventa
centavos) por dia; LOTE 76 - classificada em primeiro lugar
e licitanle SILVESTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA,
com o preço de R$ 216,33 (duzentos e dezesseis reais e
trinta e três centavos) por dia, a, classificada em segundo
lugar a licitante TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO
OESTE LTDA, com o preço de R$ 224,40 (duzenlos e vinte e
quatro reais e quarenta centavos) por dia; LOTE 77 -
classificada a licitante TRANSPORTES COLETIVOS
PÉROLA DO OESTE LTDA, com o preço de R$ 130,00
(cento e trinta reais) por dia; LOTE 78 - classificada a
licitante SABER TRANSPORTE ESCOLAR LTOA, com o
preço de R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos)
por dia; LOTE 79 - classificada a licitante SIDENEI FERRAZ
DE LIMA & CIA. LTDA, com o preço de R$ 78,00 (setenla e
oito reais) por dia; LOTE 80 - classificada a licitante
ZAKALUSNI & COSTA LTDA, com o preço de R$ 135,00
(cento trinta e cinco reais) por dia; lOTE 81 -classificada em
primeiro lugar a licitante SABER TRANSPORTE ESCOLAR
LTDA, com o preço de R$ 103,68 (cento e três reais e
sessenta e oilo centavos) por dia; LOTE 82 - DESERTO;
LOTE 83 - DESERTO; LOTE 84 - classificada em primeiro
lugar a licilant~ MAUNOSKI & NOGUEIRA LTDA, com o
preço de R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinqüenta
centavos) por dia; LOTE 85 - classificada em primeiro lugar
a licitante JOSÉ CHICOUSKI & CIA. LTDA, com o preço de
R$ 32,00 (trinta e dois reais) por dia, classificada em
segundo lugar a licitante J,G.M. TRANSPORTE ESCOLAR
LTDA, com o preço de R$ 50,00 (cinqüenta reais) por dia,
classificada em terceiro lugar a licitante J.M.S.
TRANSPORTES LTDA, com o preço de R$ 50,54
(cinqüenta reais e cinqüenta e quatro centavos) por dia,
classificada em quarto lugar a licitante FECHI & CIA. LTDA,
com o preço de R$ 51,20 (cinqüenta e um reais e vinte
centavos) por dia; e, classificada em quinto lugar a licitante
IRLENE MARIA KULKA FERREIRA, com o preço de R$
5°,:'0 (cinqüenta e dois reais) por dia; LOTE 86 -
classificada a licitante JOSÉ PROTCI, com o preço de R$
51,00 (cinqüenta e um reais) por dia; LOTE 87 - DESERTO;
LOTE 88 - DESERTO; LOTE 89 - classificada a lieilante
GETESKI & TORRES LTDA, com o preço de R$ 45,00
(quarenta e cinco reais) por dia; LOTE 90 - FRUSTRADO;
LOTE 91 - classificada a licitante FECHI & CIA. LTDA, com O
preço de R$ 68,20 (sessenta e oito reais e vinle centavos)
por dia; LOTE 92 - DESERTO; LOTE 93 - DESERTO;
LOTE 94 - classificada em primeiro lugar a licitanle HOPCO
& SCHIER LTDA, com o preço de R$ 67,20 (sessenta e sete
reais e vinte centavos) por dia, classificada em segundo
lugar a licitante J.M.S. TRANSPORTES LTDA, com o preço
de R$ 71,13 (setenta e um reais e treze centavos) por dia; e,
desclassificada a licitante JORGE LUIS VOLOCHATI;
LOTE 95 - classificada em primeiro lugar a licitante
GETESKI & TORRES LTDA, com o preço de R$ 100,00
(cem reais) por dia, e, classificada em segundo lugar a
licitante TRANSCHONS TRASNPORTES LTOA, com o
preço de R$ 115,00 (cento e quinze reais) por dia;
lOTE 96 - classificada em primeiro lugar a licitante
TRANSPORTES ADINEZ LTDA, com o preço de R$ 73,89
~5etenta e três reais e oitenta e nove centavos) por dia, e,
classificada em segundo lugar a licitante WANDERLEI
GERALDO BAHLS CHAGAS, com o preço de R$ 81,30
(oitenta e um reais e trinta centavos) por dia;
LOTE 97 - classificada em primeiro lugar a licitante THE
BEST TRASNPORTES LTDA, com O preço de R$ 109,50
(cento e nove reais e cinqüenta centavos) por dia, e,
classificada em seoundo luaar a licitante J.G.M.

TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, com o preço de
R$ 160,46 (cento e sessenta reais e quarenta e seis
cenlavos) por dia; LOTE 98 - classificada a licitante MARIO
ZENI, com o preço de R$124,50 (cento e vinte e quatro reais
e cinqüenta centavos) por dia; LOTE 99 - classificada a
licitante SILVESTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA,
com o preço de R$ 177,45 (cento e setenta e sete reais e
quarenta e cinco centavos) por dia; LOTE 100 - classificada
em primeiro lugar a licitanle JOSÉ CHICOUSKI &. CIA.
LTDA, com o preço de R$ 129,78 (cento e vinte e nove reais
e setenta e oito centavos) por dia; LOTE 101 - DESERTO;
LOTE 102 - classificada em primeiro lugar a licitante
DINZEL TRANSPORTES LTDA, com o preço de R$ 108,00
(cento e oito reais) por dia; LOTE 103 - classificada em
primeiro lugar a licitante SILVESTUR TRANSPORTE
COLETIVO LTDA, com o preço de R$ 134,86 (cento e trinta
e quatro reais e oitenta e seis centavos) por dia, e,
classificada em segundo lugar a licitante MARIO ZENI, com
o preço de R$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais e
cinqüenla centavos) por dia; LOTE 104 - classificada em
primeiro lugar a lieilanle J. G. M. TRANSPORTE ESCOLAR
LTDA, com o preço de R$ 110,00 (cento e dez reais) por dia;
LOTE 105 - classificada em primeiro lugar a licitante S.
.KLÜBER & CIA. LTDA, com o preço de R$ 120,00 (cento e
vinte reais) por dia; LOTE 106 - classificada em primeiro
lugar a licitante U. A. NEVES & CIA. LTDA, com o preço de
R$ 75,80 (setenta e cinco reais e oitenta centavos) por dia;
LOTE 107 - classificada em primeiro lugar a licitante JORGE
LUIS VOLOCHATI, com o preço de R$ 60,00 (sessenta
reais) por dia; LOTE 108 - DESERTO; LOTE 109 -
classificada em primeiro lugar a licitante J.M.S
TRANSPORTES LTDA, com o preço de R$ 72,87 (setenta e
dois reais e oitenta e sete centavos) por dia, e, classificada
em segundo lugar a licitante ROCHA & BINI LTDA, com o
preço de R$ 96,00 (noventa e seis reais) por dia; LOTE 110-
classificada em primeiro lugar a licitante J.G.M.
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, com o preço de R$ 49,00
(quarenta e nove reais) por dia, e, classificada em segundo
lugar a licitante MARRONI & DE PAULA LTDA, como preço
de R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) por
dia; LOTE 111 - classificada em primeiro lugar a licitante
PEQUITO & ALVES LTOA, com o preço de R$ 93,90
(noventa e três reais e noventa centavos) por dia;
LOTE 112 - FRUSTRADO.; LOTE 113 - classificada em
primeiro lugar a licitante ELAINE APARECIDA DE
OLIVEiRA & CIA. LTDA, com o preço de R$129,00 (cento e
vinte e nove reais) por dia, e, classificada em segundo lugar
a licilante SALETE APARECIDA DE MORAES & CIA. LTDA,
com o preço de R$ 155,00 (cento e cinqüenta e cinco reais)
por dia; LOTE 114 - DESERTO; LOTE 115 - DESERTO;
LOTE 116 - DESERTO. Tudo de acordo com o resultado do
Julgamenlo contido nos autos.

Publique-se

(a) JOÃO CARLOS PRESTES TAQUES JÚNIOR
Presidente Comissão Licitação
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SÚMULA: Abre Créditos Adicionais no valor de R$ 1.200.000,00

I
O Prefeito do Municipio de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e

conforme autorização contida na Lei n. o 1196/2002.

DECRETA

Art. 10 - Fica aberto ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Guarapuava, para o exercício de 2003,
um crédito adicíonal SUPLEMENTAR, conforme se especifica a seguir, na importâncía de R$ 1.200.000,00 (Um
milhão e duzentos mi I reais). ..
Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

UnUrJ.deOrçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

06.03
1239200482.021
319000
R$

09.02
1545200581.010
339000
R$

11.01
1645100571.015
449000
R$

15.01
0824400922.036
339000
R$

18.01
0412200072.039
339000
R$

Secode Educação e Cultura
Ativ. Opto. de Cultura
Aplicações Diretas
200.000,00

Secode Viação, Obras e Serviços Urbanos
Sistema de Galerias Pluviais
Aplicações Diretas
200.000,00

Secode Habitação e Urbanismo
Núcleos Habitacionais
Aplicações Diretas
500.000,00

SecoPromoção Social
Fundo Mun. Assis!. Social FUMAS
Aplicações Diretas
200.000,00

SecoPlanejamento
Ativ. SecoPlanejamento
Aplicações Diretas
100.000,00
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Ar!. 2° - Os recursos indicados para a cobertura dos créditos suplementares abertos no artigo
anterior são resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações:

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
\lalor

Unidade Orçamentária
Classificação Funcional
Natureza da Despesa
Valor

06.01
1236100422.015
339000
R$

09,02
1545200582.026
339000
R$

15.01
0824400922.033
339000
R$

20.02
0469500652.042
339000
R$

SecoEducação e Cultura
FUNDEF Ensino 40%
Aplicações Diretas
300.000,00

Secode Viação, Obras e Urbanismo
Ativ. Dpto. de Obras
Aplicações Diretas
600.000,00 '

Secode Promoção Social
Ativ. SecoProm'oção Social
Aplicações Diretas
200.000,00

Secode Turismo .
Dpto. de Turismo
Aplicações Diretas
100.000,00

Art, 3° - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 06 de Janeiro de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES
Secretário de Finanças

(a) DIOCÉSAR COSTA DE SOUZA
Contador Geral - CRC/PR 31.076
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J YFÓ/}'}1.<M'<Z g4(aniorjud de 8!ua?'ajuuwa.
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO N' 21/2003

o Presidente da Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que
:he são conferidas por Lei,

RESOLVE

Exonerar o Servidor EUGENIO CARLOS
ZOLINGER, nomeado pelo Decreto 43/2002, que exercia
em Comissão o cargo de Secretário de Administração, e
percebia seus vencimentos pelo símbolo CN-1, retornando
a partir desta data para seu cargo efetivo de origem.

Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal, em O~de abrIl de 2003.

(a) DORIVAL ANGELUCI
Presidente

DECRETO N" 22/2003

o Presidente da Câmara Municipal de
Guara9'J8Va, Estado do Paraná, usando de atribuições qye
lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Retificar o Decreto 70/2001, o qual
! nomeou a Servidora ALMIRA ROSA EIDAM ANGELUCI,
:: para exercer em Comissão o cargo de Secretaria de
Processos Legislativos, retificando-se para o cargo de
Secretária de Administração, percebendo seus

f vencimentos pelo símbolo CN-1, a partir desta data.

Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal, em 07 de abril de 2003.

j
(al DORIVAL ANGELUCI

Presidente

-~"'~ESTAn'O DO PARANÁ

I
DECRETO f' 23/2003
O Presidente da Câmara Municipal de

Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que
lhe são conferidas por Lei, t

, RESOLVE

Retificar 01 Decreto 16/2002, o qual
nomeou o Servidor JOÃO AUGUSTO KECHE, para
exercer em Comissão o cargo de Assessor de Gabinete da
Presidência, retificando-se para o cargo de Secretário de
Processo Legislativo, percebendo seus vencimentos pelo
simbolo CN-1, a partir dest"t data.

Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal, em 07 de abril de 2003.

,.,oo"j"G"""
Presidente

1

I
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