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respectivas produtividade

SÚMULA:

Art. 40 -A manutenção de atividades, bem
como a conservaçáo e recuperação de bens públicos, terão
prioridade sobre as ações de expansão e novas obras.

Dispõe sobre as DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS para o ano de 2004 e
dá outras providências.

A Cêmara Municipal de Guarapuav8,
Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte lei:

CAPiTULO

I

e rendimentos.

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

Art. 60 • 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.

DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1° • Ficam estabelecidos nos termos
desta lei, as metas e prioridades da Administração Pública
Municipal, para a elaboração dos orçamentos relativos ao
exerclcio financeiro de 2004.

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

Art.

::

3° - 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

Art. 70 • As alterações na política de
pessoal
e respectivas
despesas,
obedecerão
as
disposições constantes no Capitulo V da presente Lei.

CAPiTULO"
DO ORÇAMENTO

MUNICIPAL

Art.
8' - O Orçamento
MuniCipal
compreenderá as receitas e despesas da administração
direta mantidas pelo Município, de modo a evidenciar as
Doliticas e nrnnr::lm;:Jo:::.
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elaboração os princfpias
da anualidade,
universalidade, equilíbrio e exclusividade.

unidade,

Art. 9° - Na elaboração do Orçamento
Geral do Municlpio serão observadas as diretrizes
específicas de que trata esta Lei.

Art. 100

•
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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 desequilfbrio orçamentário;
g) fiscalizar os proces~os administrativos, finan.ceiros e
orçamentários;
h) elaborar relatórios bimestrais de Avaliação de Metas.

As despesas com pessoal e

CAPiTULO IV

encargos sociais, não poderão exceder o limite estabelecido
na Lei Complementar

nO 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 11 - As despesas com a manutenção e
o desenvolvimento do ensino, observarão no mfnimo o limite
.'>:a00 no artigo 212 da Constituição Federal do Brasil, em
consoild~1cia com as Leis nOs 9424 de 24/12/96 e 9394
de 30./12/96.

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
precatórios judiciais, bem como a partida de programas
financeiros e aprovados por Lei Municipal.

,

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

CAPíTULO

11I

DAS ALTERAÇÕES NA lEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA E METAS FISCAIS

Art. 14 - O Municlpio podera rever e
atualizar a sua legislação tributária para o exercfdo de 2004.

Art. 15 - O Projeto de Lei Orçamentaria
poderá apresentar programação de despesas à conta de
receitas decorrentes das alterações da iegislação tributaria,
2ncú.!T'nl~adas à Câmara Municipal na forma do artigo 15,
desta LeI.

Art. 16 - A Administração
Municipal
priorizará, 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 exercIdo a que se
referirem 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 fiscal'
b) manter o equilibrio entre receitas e despesas e critério~
de limitação de empenho;
c) implantar sistema de coleta de dados estatísticos
visando mensurar o resultado das ações desenvolvida~
junto à população;
d) promover o levantamento de custos e avaliação de

30 DE JUN/ A 06/JUL/2003

DA AVALIAÇÃO

DO CUSTO BENEFíCIO

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

atividades,
evidencie:

Parágrafo
Único ~ No âmbito das
será desenvolvido sistema de avaliação que

Implantação
dados estatísticos através de
ações
desenvolvidas
a
encaminhadas
até o dia 10
Administração que evidencie:

a)
b)
c)
d)

de sistema de coleta de
umapas estatisticos"
das
serem
elaboradas
e
do mês subsequente,
à

a execução das ações realizadas junto à população;
o número de pessoas atendidas;
os recursos financeiros gastos;
o custo das atividades.

,
11- Avaliação dos resultados

â)

b)

avaliação de resultados, comparando o previsto com o
realizado, e evidenciando a relação custo x benefício,
visando a adequação das ações para o maior alcance
dos resultados obtidos;
reuniões mensais com as equipes, para resultado das
ações e alternativas para alcance dos objetivos
propostos.

cAPirUlOV
DOS OBJETIVOS NA GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS

Art. 18 - As despesas com pessoal e
encargos sociais serão fixadas observando-se o disposto
nas normas constitucionais aplicáveis, 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.

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 pecuniária
elou 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 instituídas pelo Município, deverá ser observado
o contido no art. 37 da Constituição Federal, do disposto na
Lei Oraânica Municioal. nos limites estabelecidos na

Gl!:~~APUAVA,
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Emenda Constitucional nO 25 de 14 de fevereiro de 2000 e
na Lei Complementar n' 101 de 04 de maio de 2000.

parcelas a serem pagas no exercfcio seguinte sem que haja
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Art. 20 - As despesas totais com pessoal
compreendem: o somatório dos gastos com os servidores
ativos, inativos, pensionistas, agentes políticos, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos
e vantagens fixas e variáveis, subsidias, proventos da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratific3ções, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza,
bem com encargos sociais e
contribuições recolhidas pelo Município às entidades de
previdência.

Parágrafo Único - Na determinação das
disponibilidade de caixa serão considerados os e,ncargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Parágrafo Único - A despesa total com
pessoal será 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 período
de apuraçêo e em cada Poder, não poderá exceder os
percentuais
da receita
corrente
lIquida,
a seguir
discriminados:

Da Preservação

Art. 24 -A Lei Orçamentária incluirá 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 Transparência da Gestão Fiscal

1
Na verificação do atendimento dos
limites estabelecidos, não serão computadas as despesas:
0

-

I. de indenização
por demissão
de servidores
ou
empregados;
11.relativos a incentivos à demissão voluntária;
11I.derivadas de convocação de seções extraordinária da
Câmara Municipal;
IV. decorrentes de decisão judicial e da competência de
per iodo anterior ao da apuração;
V. com inativos, ainda que por intermédio de fundo
específico, custeadas por recursos provenientes;
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o ~ 9' do art. 201
da Constituição;
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
superávit financeiro.

Público

Art. 23 • ~ 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.

I. Poder Executivo 54% (cinqüenta e quatro por cento).
11. Poder Legislativo 6% (seis por cento)

S

Seção 11
do Patrimônio

Art. 25. - São instrumentos de trans. parência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla
divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso
público: os planos, orçamento
e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio; o Relatório da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal.

Parágrafo Único. A transparência será
assegurada também mediante incentivo à participação
popular através do Programa "Planejamento Comunitário" e
realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e
Orçamentos.
CAPiTULO VII
DAS DISPOSiÇÕES

~ 20• Observado o disposto no inciso IV do
1°, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças
judiciais serão inclufdas no limite do respectivo Poder.

FINAIS

9

~ 3' - Para cumprimento deste artigo o
Municipio fica autorizado a realizar Concurso Público para
admissão de pessoal, quando necessário.

Seção I
Dos Restos a Pagar

Art. 22 - É vedado aos membros do Poder
Executivo e Legislativo nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigações de despesa que não
_~
•••~ •••, ._ •••~;.-l ••••:••••••••,. ••••••
l •••••",nt"" .-4", •..••••", M",l", 1'\'1 1'1"'" t",,,h~

Art. 26 - Não se admitirão emendas ao
Projeto de Lei Orçamentária que vise conceder dotação
para instalação ou funcionamento de órgão que não esteja
legalmente constituído, entretanto, conforme determina a
Lei n' 4.320/64 em seu artigo 42, fica O Poder Executivo
fy1unicipal autorizado a abrir créditos adicionais suple~
mentares para reforço de. dotações orçamentárias já
• existentes.
Art. 27 - No Projeto de Lei Orçamentária,
as receitas e as despesas serão orçadas segundo os preços
vigentes em agosto de 2003.

Parimrafo

Único - A Lei Orcamentária:
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I -corrigirá os valores do Projeto de Lei
segundo a variação de preços previstas para o perfodo
compreendido entre os meses de agosto e dezembro de
2003, explicitando os critérios adotados;

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

Gabinete do Prefeito do Municfpío de
em 04 de julho de 2003,

Guarapuava,
11- estimará os valores da receita e fixará
os valores da despesa de acordo com a variação de preços
previstas para o exercicio de 2004, ou com outro critério que
estabeleça;

(a) VITOR HUGO RIBEIRO

BURKO

Prefeito Municipal

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

(aI EDONY ANTONIO KlÜBER
Secretário de Administração

LEI DE DIRETRIZES ORCAM!=NTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO I
PROGRAMAS,

METAS E'OBJETIVOS

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA PARANÁ
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Exercício
PROGRAMAS

METAS
.

"

,

MANUTENÇÃO

"

,

DA CÃMARA

"

MUNICIPAL

,

,

'."

LEGISLATIVO"

'.

"

2004

E OBJETIVOS

..

:

,

.

, ",(o

'

,

,>
1;1-. ~",

;".

o

t'"

~:.'..

- Dar continuidade e apreciar o processo legislativo para as metérias de
competência municipal e aprimorar métodos de fiscalização financeira e
orçamentária do municlpio,

:"JNCIONALlSMO

- Realização de Concurso Público, cursos de qualificação e
aperfeiçoamento.

OBRAS

- Adequação no prédio visando a melhoria na área de segurança;
- Construção de garagens para veículos 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 vefculos novos.

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE

- Aquisição de equipamentos e materiais necessários para a
informatização geral do legislativo municipal;

CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS;

• Contratação de serviços técnicos especializados de informática
- Contratação de assessoria especializada para assessorar as
Comissões em geral nas matérias que se fizerem necessárias.

.

GUARAPUAVA,
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AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE PARA
ê RIA':'ÃO DA RÁDIO CÁMARA

I.

,
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- Aquisição de equipamento e material permanente para a
criaçãoda Rádio Câmara.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E GERÊNCIA GERAL
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
AÇÕES DO MUNiCípIO

DAS

• I

• t"

Realizar em conjunto com as demais Secretarias e Câmara Municipal o
Planejamento Estratégico das Ações do Municipio;
Mobilizar as entidades do municipio, a comunidade e associações de
bairros para discutir as metas do planejamento estratégico na área
econômica, educacional, e social;
Articular contatos com os demais municipios da região para
desenvolver planejamento e projetos de interesse
comum

CONTATOS COM GOVERNO FEDERAL,
ESTADUAL E ENTIDADES EM BUSCA
DE PARCERIAS E RECURSOS.

Manter contatos cO,mo gover,no federal, estadual e outras entidades
para firmar convênios, parcerías. e busca de recursos.

ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS, PLANO PLURIANUAL
E ORÇAMENTO DO MUNiCípIO.

Coordenar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual do Municfpio.

ESTRUTURAÇÃO
FINANCEIRA

Dotar o Poder Público da infra-estrutura necessária para a elaboração
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
Promover integrações entre as diversas secretarias;

ADMINISTRATIVA

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA

Dotar a administração municipal de instrumentos capazes de
maiores 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.

QUALIFICAÇÃO

Meihorar a quaiidade de atendimento à populaçào;
Promover Cursos/Treinamentos para todos os colaboradores;
Projeto de melhoria da auto-estima do cidadão Guarapuavano

PLANEJAMENTO

DOS FUNCIONÁRIOS

DE PROJETOS

Elaboração de projetos estratégicos para o desenvolvimento
econômico de Guarapuava.

sõcio-

MELHORIAS FíSICAS
NO PAÇO MUNICIPAL

Promover melhorias e adaptações, principalmente no Paço Municipal,
visando melhorias na administração e principalmente no atendimento
ao público.

AQUISiÇÃO DE VEicULOS

Ampliar a frota que atende todas as demais secretarias municipais
dando suporte e mais eficiência nos serviços realizados pelo municfpio
aos seus municipes.

-5
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MANTER O REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Dar cobertura aos benefícios da aposentaria e pensões atuais e
futuros, através.do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Municlpio de Guarapuava Guarapuava PREV.

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA MICROFILMAGEM

Dotar o municfpio de equipamentos para microfilmagem.

PROGRAMA DE QUALIDADE

Desenvolver programa visando implantação de qualidade total nas
mais diversas ações do município.

TOTAL

MANUTENÇÃO DA
,',OMINISTRAÇÃO GERAL

Manter e desenvolver as ações das atividades do gabinete das
secretarias municipais da administração, finanças, planejamento e
demais órgãos meios, no sentido de modernizar e aperfeiçoar os
sistemas de planejamento, orçamentos, arrecadação, fiscalização
tributária e patrimonial e na supervisão de suas atividades
administrativas.

-

I,

REESTRUTURAÇÃO

ADMINISTRATIVA

,

,

I

Dotar a prefeitura de uma nova organização, mais moderna e eficiente,
na prestação 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 jurldico único e
revisão no Código Tributário Municipal.

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Promover ações que envolvam a edificação ou ampliação e reformas
de prédios para os serviços públicos.

ENCARGOS FINANCEIROS
DE EMPRÉSTIMOS

Continuar nas ações relativas ao atendimento de compromissos de
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
divida contraida junto ao INSS e PASEP

AMPLIAÇÃO

Executar a poll!ica municipal de desapropriação de imóveis declaradas
de interesse social, necessários a ampliação do patrimônio público, em
conformidade com o art, 46 da LRF 101/2000,

DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

PATRIMÔNIO PÚBLICO

Proceder a ações no levantamento e atualização dos bens
patrimoniais, bem como das alienações dos bens considerados
inservíveis.

RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Prosseguir ações de atendimento ao serviço público, com a aquisição e
renovação de equipamentos, móveis e utensílios em geral, para
administração direta e indireta.

PROMOVER O AUMENTO
DA ARRECADAÇÃO

Dar continuidade as ações para aumentar a receita do município;
Melhorar a estrutura de fiscalização do municfpio;
Elaborar planos para cobrança da divida ativa,

,

GUARAPUAVA,
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Desenvolver

BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO

ações de controle e acompanhamento

in loco dos

diversos projetos executados

DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

por fodas as secretarias.

ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
DISTRITOS DO MUNIClplO

Criar estrutura administrativa própria nos distritos, facilitando o
atendimento à população e objetivando um maior desenvolvimento

NOS

do

municfpio.

DESPESAS COM PESSOAL

Manutenção

e contratação de pessoal nas Secretarias

Planejamento,

Administraçao,

Finanças

e Gerência

de

Geral.

Realização de Concurso Público para suprir as necessidades de
pessoal de todas as Secretarias.
.
Contratação de serviços terceirizados para suprir as necessidades
Municlpio.

-c-.

,
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-
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- .PROCURADORIA GERAL
.. .
-. :;" ..•.". ..•.
.

":

'-

.

'.,

•

,

0--.'

"

'.

"'-

AQUISiÇÃO DE LIVROS E
PROGRAMAS JURIDICOS

Dotar a procuradoria geral de ferramentas necessárias à
prestação de uma assessoria jurldica de qualidade ao municlpio.

REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO
DOS EXECUTIVOS FISCAIS

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

TREINAMENTO

Capacitação
atendimento

DE PESSOAL

do

..

dos executivos

dos advogados visando uma maior produtividade e um
de melhor qualidade ao cidadao.

~

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA

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

PROGRAMA DE ASSISTENCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA AOS

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

,

COMPROVADAMENTE

NECESSITADOS

CONCURSO PÚBLICO

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

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

Agilizar a informação acerca da legislação municipal existente.
Manutenção e contratação de pessoal da Procuradoria Geral do
Municlpio.

DESPESAS COM PESSOAL

Manutenção e contratação de pessoal da Procuradoria Geral do
Municlpio.

-
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GUARAPUAVA,

SECRETARIA EXECUTIVA
de Comunic~ção Social, Sec~etaria Geral, Cerimonial,
.......
......

Ouvidoria Geral, Assessoria

...

_.

'

Secretaria
COORDENAÇÃO, INTEGRAÇÃO
ARTICULAÇÃO POlíTICA:
INTERNA E EXTERNA.

E

30 DE JUN/ A 06/JUU2003
..

.

.•t':

I

.

Assuntos Comunitários

'.

Executiva

Manutenção e contratação de pessoal, ampliação do espaço físico,
aquisição de equipamentos de informática, móveis, materiais de
trabalho e man~tençao geral da Secretaria.

PROGRAMA DE APERFEiÇOAMENTO
DAS RELAÇÕES NO TRABALHO,
MELHOR CA~ACITAÇÃO DO
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
EM PARCERIA COM NDRH.

Contrataçêo de empresas especializadas
aperfeiçoamento profissional.

aptas a realizarem cursos de

-0NVÊNIOS E PARCERIAS COM
INSTITUiÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Realizaçao de serviços de interesse público.

,
DESENVOLVIMENTO DE
POlíTICA REGIONAL

Contratação de empresa especializada
de projetos de abrangência regional.

consultoria no desenvolvimento

,
PLANEJAMENTO

COMUNITÁRIO

Manutençao e aperfeiçoamento
Comunitário.

Ouvidoria

FLUXO DE INFORMAÇÕES
DE ATENDIMENTO

CAMPANHAS

E SISTEMA

DE CONSCIENTIZAÇÃO

dos Seminários de Planejamento

Geral

Melhoria do sistema de atendimento: Aquisição de equipamentos de
informática, implantação do RAC Retorno de Atendimento do Cidadão.

Conscientização quanto aos direitos e deveres dos cidadãos.

AC0I'IIPAN.HAMENTO DAS RELAÇÕES
DOS ORGAOS E S~RVIÇOS
DA ADMINISTRAÇAO COM O PÚBLICO

Acompanhar de maneira imparcial e promover eventuais correções de
conduta dos funcionários principalmente aqueles que exercem funções
de atendimento ao público.

VERIFICAÇÃO DA
QUALIDADE DOS SERViÇOS.

Implantaçao do serviço Disc.Cidadão.

Assessori.

de Comunicllção

Social

DIVULGAÇÃO DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS

Confecção de material informativo institucional (Jornal Interno
Endomarketing)
Contralaçao de empresa especializada em serviços gráficos.
Divulgaçao em rádios, jornais, revistas e tvs.

IMAGEM INSTITUCIONAL

Contrataçao de empresa especializada para manutenção da imagem
institucional.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

MIDlA ELETRÕNICA

.

INTERNA

(INTERNET)

Manutenção dç sistema de comunicação

interna.

Contrataçao de empresa especializada para atualizaçao e
manutençao .

loUAKAI-'UAVA,
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Contratação
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de empresas especializadas.

c---

A~sessoria de Relações Públicas
SISTEMA DE CORRESPOND£NCIA
CENTRALIZADO

Ampliação de equipamentos de informática e manutenção.

SISTEMA DE ATENDIMENTO VIP AO
USUÁRI~ DO !,AÇO MUNICIPAL E
DEMAIS ORGAOS DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Manutenção

da qualidade de atendimento

atendimento

de melhor qualidade

BANCO DE DADOS

Manutenção e atualização de Banco de Dados

ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO CALENDÁRIO DE EVENTOS
DO MUNiCíPIO PELA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA E
COMITE DE CULTURA

Confecção de material impresso de divulgação. Utilização de rádios,
jornais e tvs.

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM A
COMUNIDADE ATRAVÉS DE MALA
DIRETA E DO'ENVIO DE
MENSAGENS RELATIVAS A
DATAS COMEMORATIVAS

Criação e confecção de maleriais e contratação de empresa
especializada para entrega de correspondências.

usuário

do serviço

público municipal.

DE EVENTOS

,

,

•

Serviço

ORGANIZAÇÃO

ao municipe, prestando um

ao cidadão

de Cerimoniaí

Contratação de empresas especializadas em: Sonorização de eventos;
Serviços de bufett; Serviços de floricultura e Serviços gráficos.

Assessoria de Assuntos Comunitários
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
DA REDE DE ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE

CIVIL

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO
DO CADASTRO DAS ASSOCIAÇÕES
E DEMAIS ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS

Ampliação e qualificação da Equipe e aquisição de equipamentos de
informática.

ARTICULAÇÃO DAS DEMANDAS SOCIAIS
COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS E SERViÇOS
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
ESTADUAL E FEDERAL.

Orientação, assessoria na elaboração de projetos e prestação de
serviços burocráticos ás Entidades.

.

I

I _••.•• .'." ,.:

"

-

•

,.'

•

INDÚStRIA E COMÉRCIO
"

PROJETOS DE REVITALlZAÇÃO DA
INFRA.ESTRUTURA DOS DISTRITOS
INDUSTRIAIS DE GUARAPUAVA

I

Assessoramento legal e administrativo às Associações de Moradores e
demais Entidades Representativas. Formação e Capacitação de
Lideranças.

~
~~
.•.

.

•

"

I

'.

.

.

,

.

- Elaborar todos os projetos de infra-estrutura tais como: iluminação
pública, pavimentação, galerias pluviais, saneamento básico, segurança
e acessos adequados;
• Revitalização da Infra-Estrutura dos seguintes Distritos Industriais:
Distrito Guaratú. DIG I e li. CDI. Guarâ, Atalaia, Palmeirinha e Entre
Rios e distrito da BR 277 .
• Priorizar as ações baseadas na urgência das deficiências levantadas,

-9
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nas parcerias com Governo Estadual, Federal e Empresário localizados
nos Distritos .

• Viabilização da implantação da Cadeia Produtiva da Madeira, firmando
convênios com: ACIG, Sindicato da Madeira, SEBRAE e FIEP e outras
Entidades Afins.

CADEIAS PRODUTIVAS

,

PROJETO 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 áreas frontais a BR 277 para fomentar a abertura
de empresas.

,
ZPF - ZONA DE PROCESSAMENTO
FLORESTA

_ Firmar parcerias e convênios com entidades afins visando a criação
da Zona de Processamento Florestal da região de
, Guarapuava.

CATÁLOGO EM CD ROM DOS PRODUTOS
E SERViÇOS DE GUARAPUAVA

• Viabilizar em parceria com entidades afins um catálogo de todos os
produtos e serviços de Guarapuava;

PORTAIS DE GUARAPUAVA

_ Firmar parceria coh, a Secretaria de Turismo para assessoramento,
viabilização e implantação de Portais na BR 277, voltados para
informação e comercialização de produtos de Guarapuava.

i

,

,

RODADA 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 EMPREGO COM
PROFISSIONALIZAÇÃO

_Viabilizar através da internet um Banco do Emprego destacando mãode-obra qualificada disponlvel no municipio.

FOI\lIENTAR A CRIAÇÃO DE
COOPERATIVAS DE PRESTAÇÃO
DE SERViÇOS

• Firmar parceria com o SEBRAE e entidades afins, para a criação de
cooperativas e associações de Prestação de Serviços;

OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO

• Firmar convênio com a Universidade, Faculdades, SEBRAE e demais
entidades afins para a implantação de oficinas de empreendedorismo,
inclusive apoio na implantação do ensino de empreendedorismo nas
escolas municipais, em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação Pedagogia Empreendedora.

INTERNET

_ Criar sites de negócios e site da cidade, enfocando os produtos,
serviços, informações sobre investimentos na cidade, banco de dados,
entre outras informações estratégicas;

ROTEIRO DO COMÉRCIO E SERViÇOS

• Criar um processo de divulgação das principais ruas de comércio e
serviços de Guarapuava.
~Propor parceria aos empresários para a revitalização da Rua Guaíra
entre Saldanha Marinho, Marechal Floriano Peixoto e outras;
_ Firmar parcerias com entidades afins para trabalhar regionalmente as
datas comemorativas

FÓRUM PERMANENTE DE
DESENVOLVIMENTO DE GUARAPUAVA

_ Fazer parcerias com entidades de Guarapuava em ações de apoio do
Fórum Permanente, buscando inclusive a criação de uma agência de
desenvolvimento.

INCUBADORA INDUSTRIAL

- Construção da Incubadora Industrial de Guarapuava e construção de
outras pequenas incubadoras pelo Projeto Bairros em Ação;
_ Firmar convênio com entidades afins para cursos, treinamentos, apoio

.
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loglstico, entre outras ações;
SELO VERDE E SELO SOCIAL

• Parceria com entidades como fundação Rureco, Secretaria de
Agricultura, SEAB/Emaler, 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 área do
antigo Minibox visando transforma-Ia num Shopping Verde e Serviços
fomentando a geração de Emprego e Renda nas áreas rurais do
Município.

MINI DISTRITOS INDUSTRIAIS

- Criação de novos Mini Distritos Industriais n?s principais bairros de
Guarapuava;

,

I
•

PROJETO EMPREENDER ACIG/SEBRAE

- Fazer parcerias com o SEBRAE e a ACIG apoiando a criação de
Câmaras ou Núcleos setoriais nas mais diversas atividades econômicas
do Município.

APOIO AS SECRETARIAS DA
AGRICULTURA E TURISMO EM
AÇÕES DE FOMENTO

- Fomentar e partIcipar em F.eiras e Exposições em parceria com a
Secretaria de Agricultura e Secretaria de Turismo, investindo
principalmente no marketing dos eventos.
Apoiar a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Turismo na
implantação de Cadeias Produtivas, inclusive com implantação do
centro regional de comercialização.
;

,

,
PLANO DE ATUAÇÃO INTEGRADA
COM MUNiCíPIOS DA REGIÃO.

~Apoiar e fazer parcerLas para a criação de ur;n calendário de Eventos
Integrado .
.•Apoiar e fazer parcerias para a consoljdaçã~ de uma Agência
Regional de Desenvolvimento .
.•Realizar viagens de interesse econômico do Município .

PARCERIAS COM SEBRAE,
UNICENTRO, FACULDADES
E DEMAIS ENTIDADES AFINS

.•Apoiar treinamento para micro e pequenas empresas participar em
seminários, palestras, cursos e eventos voltados ao aperfeiçoamento.
profissional.

PROGRAMA DE QUALIDADE
SECRETARIA DE INDÚSTRIA
ECOMÊRCIO

,

NA

INCUBADORA TECNOLÓGICA

... - .__ .

.

-Iniciar a implantação de programa de qualidade total na Secretaria de
Indústria e Comércio através de contratação de empresa especializada;

I
• Apoiar a implantação e viabilização da Incubadora Tecnológica em
parcerias com Unicentro, Senai, Sesi, Fiep, Sebrae e demais entidades
afins .

,

I

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

.•Contratar máquinas e equipamentos para a realização de obras de
infra-estrutura em terrenos e Distritos Industriais para a implantação de
novas Indústrias.

I
I

PROMOÇÃO DE FEIRAS

~ Firmar parcerias com entidades de Guarapuava na realização de
,
feiras e eventos afins, inclusive viagens.

DESENVOLVER PROGRAMA DE
DIVULGAÇÃO DO MUNiCíPIO,
A NíVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

.•Investir em marketing para divulgação do Municipio a nivel nacional e
internacional inclusive contratando empresa especializada.
Realizar viagens de contatos para atração de investimentos
empresariais para o Municfpio.

I
I

CRIAÇÃO DO PORTO SECO
EM GUARAPUAVA

_ Iniciar discussão para verificar se é viável economicamente
de Porto Seco de Guarapuava
J

a criação
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REALIZAÇÃO

DE ENCONTROS

- Fazer parcerias para a realização da 11lecno-ambiental
eventos de interesse do Municlpio.

REALIZAÇÃO

DE CONVÊNIOS

- Firmar convênios com órgãos do Governo Federal e Estadual,
Instituições Privadas para o desenvolvimento econômico do Município,
em projetos específicos e afins.

e outros

PROJETO FACÇÃO (CONFECÇÃO)

• Adquirir máquinas e equipamentos para cursos e treinamentos na
area 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.

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

,
FOMENTAR A AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL EM GUARAPUAVA

• Apoiar as atividades da Agência de Desenvolvimento Local e
Regional;
• Promover a integrÇ3ç~odos Municfpios da Região, entidades e outros
parceiros,
- Elaborar Projetos para obter junto ao Governo Federal e Exterior,
recursos objetivando o crescimento da Regional.

PROGRAMA BAIRROS EM AÇÃO

• Desenvolver Programa de Geração de Emprego e Renda através da
criação, capacitação 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 Distritos do Município;
- 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 serviços por um determinado
tempo (Mini-Incubadoras) incluindo espaço comunitário 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
serviços 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".

CRÉDITO 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 CCRIE.

-
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pública para auxiliar a CCRIE

na sua gestão.

- Apoiar, inclusive fazer convênios com outras instituições de micro

créditos, tais como o Banco Social.

VIAÇÃO, OBRAS E SERViÇOS URBANOS
SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

- Pavimentação asfáltica de ruas
- Pavimentação cI pedras irregulares
"-Conservação de ruas e estradas
- Recapeamentos asfálllcos
- Abertura de vias de IIgaçao
- Execuçao de anti-pó
- Aquisição de equipamentos, máquinas e materiais necessários.

I

,.

I

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

- Iniciar a Construçao 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.

>

,
,

ILUMINAÇÃ'o

I

PÚBLICA

- Reposiçao de materiais necessários;
- Ampliação do sistema de liuminação Pública;'
• Melhorias do sistema de lIuminaçao Pública: existente.
1

LIXO E ENTULHOS

• Manutenção e melhorias dos serviços prestados;
- Manutenção do aterro sanitário controlado;
• Aquisiçao de equipamentos necessários;
.
- Apoiar e ampliar o sistema de coleta seletiva de lixo reciclâvel.

I

J

,
URBANIZAÇÃO

DE VIAS

- Construção de calçadas para pedestres e meio-fio em vias públicas
,
de maior fiuxo de pedestres.
- Manutenção e melhorias dos serviços de co"nservação, sinalização e
limpeza de vias e logradouros públicos.

i

I
• Manutençflo, melhorias e ampliação do sistema existente;
- Aquisição de e'quipamentos necessários;
• Melhorias da fábrica de manilhas.

GALERIAS PLUVIAIS

I

e--MÁQUINAS, VEicULOS

E EQUIPAMENTOS

- Aquisição reforma, substituição de veículos, máquinas e
equipamentos para melhor execuçao dos serviços públicos.

PONTES E BUEIROS

- Manter, construir e reformar bueiros e pontes que forem
necessários;
- Aquisição de materiais e equipamentos nec,essários .

PESSOAL

• Salé'trios 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.

I

I

,,
TRÁNSITO

---

- SeqOência da Municipalização do transito do
Municipio;
I
- Aquisição de velculos, equipamentos e materiais
necessários;
I

-
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- Melhorar a sinalização existente em todas as ruas do
municlpio.
". '-~

t.

~

"

-

..,,~,

"

t

"

~

'"

I

HABitAÇÃO E URBANISMO _

HABITAÇÃO E URBANISMO

- Promover os meios para a devida atualização da Base Cartográfica da
Cidade, a nlvel cadastral de mapeamento e de sistema de informaçéo,
com fins a instituição efetiva de um Plano Diretor de
Geoprocessamento.
- Dar a devida condição de continuidade da complementação e
atuaiizaçao da Base Cartogréfica do Municlpio, através da elaboraçao
da Planta Cadastral Urbana dos Distritos que ainda néo tem, a
elaboraçéo da'Planta Topogréfica Cadastral Rurais e devidas Plantas
Temáticas necessárias ao Planejamento.
- Iniciar a implantação do Cadastro e Geoprocessamento
Rural.
- Regulamentaçao das Leis Complementares que disciplinem o uso e
ocupação do espaço urbano, sistema viário e meio ambiente e criação
de infra-estrutura para correta implantaçéo do Plano Diretor,
_ Realizar estudos para implantaçéo do Plano Diretor do Distrito de
Entre Rios.
~
• Promover ações no sentido de coordenar, executar e fiscalizar
projetos urbanos de acordo com as Diretrizes do Plano Diretor e do
Executivo Municipal.
- Construçéo, reformulaçao e restauraçéo de Parques, Praças,
Estradas, ruas e Avenidas. (Lagoa das Légrimas, Praça Og de
Dezembro, Rua XV de Novembro, Rua Guaira).
- Executar projetos e obras de revitalização e paisagismo em áreas de
lazer e fundos de vale, provendo os reflorestamentos das margens dos
arroios, incluldos no perlmetro urbanos. (Parque das Américas).
- Construção de novas capelas mortuárias nos bairros e distritos e
manutenção dos cemitérios municipais.
- Implantaçao de Projeto para Ampliaçéo/Construçéo de Terminais
Urbanos de passageiros nos bairros, para integraçao dos usuários do
sistema de transporte coletivo e construçéo de abrigos.
- Implementar o Fundo Municipal de Habitaçéo.
- Viabillizar programas habitacionais para populaçéo de baixa renda,
inclusive loteamentos, regularizaçéo fundiéria, desfavelamento e
construçao de moradias.
- Elaboraçâo e implantaçéo de um Programa Habitacional, no que diz
respeito ao estoque de áreas, projetos, cadastramento e cobranças.
Estabelecendo convênios e ações conjuntas com os órgéos Federais,
Estaduais, demais instituições congêneres e iniciativas privada, além
de promover a utilização de mecanismos constitucionais, com o
objetivo de aumentar a oferta de imóveis e otimizar a infra-€strutura jé
disponlvel.
- Executar obras de infra-estrutura de água, energia, cascalhamento,
i1uminaçao publica e esgotamento sanitério em projetos de loteamento
e desfavelamento.
- Proceder a ações para regularizar os loteamentos Municipais
irregulares, titulando os cessionérios, (Adéo Kaminski, Xarquinho, Vila
Bela e Séo Miguel) .
• Possibilitar aos pequenos produtores rurais acesso à moradia,
melhorando sua qualidade de vida e evitando o êxodo rural.

DESPESAS COM PESSOAL

- Manutençao e contrataçéo de pessoa i da Secretaria de Habitaçao e
Urbanismo.

Secretaria de Promoção Social

GUARAPUAVA,
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~SSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
MANUTENç:,ÃO GERAL DO SETOR
DE ASSISTENCIA SOCIAL

~ Material de consumo (Passagens, cesta básica, medicamentos,
colchOes, agasalhos, fraldas para adultos, lona, documentos, fotos);
- Vale transporte;
- Locação de veiculo utilitario e básico;

PRÓPRIOS PÚBLICOS

~ Reforma, ampliação, restauração, construção e manutenção das
instalações da Secretaria Municipal de Promoção Social.

APOIO À FAMíLIA

- Locação de unidade para geração de renda
~ ImplementaçãO na alimentação, nutrição e saúde.
- Atenção à população de rua, em situação d~ mendicância.

,

APOIO A CRIANÇA

- Construção de unidades de atendimento material didático e
pedagógico.
- Manutenção dos programas já existentes.

,

APOIO AO IDOSO
GERAÇÃO DE RENDA

•

- Promoção de ações preventivas na área de saúde, cultura e lazer .
• Equipamento e fnstalaçoes físicas;
- Aquisição ou locação de equipamentos (máquinas, computador) .
.. Capacitação de mão-de-obra para geração de renda;
- Manutenção dos equipamentos;
- Programa Renda Familiar.

,

QUADRO FUNCIONAL

.. Contratação de Assessorias
- Desenvolvimento de programa de capacitação de pessoal
- Realização de concurso público para formação do quadro.
- Custeio de cursos de aperfeiçoamenlo ou atualização pros
profissionais;
- 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).
- Aquisição de programa específico 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 E
ARTICULAÇAO, INTERNA, DAS
/IÇÕES DESENVOLVIDAS NO
ÃMBiTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL
CRIANÇA E ADOLESCENTE,

Manutenção e contratação de pessoal, aquisição e manutenção de
material permanente, aquisição de material de consumo, de
expediente, didàtico, pedagógico e outros, capacitação do corpo
funcional, adequação dos espaços físicos,
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AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, M6vEIS/UTENSíLlOS
UTILIZADOS NA AÇÃO DE PROTEÇÃO
ESPECIAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTE PROJETO ABRIGO,

- Manlltenção e aquisição de equipamentos, móveis e utensllios,
necessários para execução das ações ProjetoAbrigo.

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, M6vEIS/UTENSILlOS
UTILIZADOS NA AÇÃO DE PROTEÇÃO
ESPECIAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTE PROJETO
CRIANÇA CIDADÃ.

- Manutenção

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, M6vEIS/UTENSíLlOS
UTILIZADOS NA AÇÃO DE PROTEÇÃO
ESPECIAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTE PROJETO
CASA DE APOIO.

Manutenção e aquisição de equipamentos, móveis e utensflios,
necessários para execução das açOes Projeto Casa de Apoio,

e aquisiç30 de equipamentos,

móveis e utensllios,

necessários para execução das ações Projeto criança

,
AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, M6vEIS/UTENSILlOS
UTILlZADO~ NA AÇÃO DE PROTEÇÃO
ESPECIAL DE CRIANÇAS E
A~OLESCENTE PROJETO DE
PROTEÇÃO AO TRABALHO
DO ADOLESCENTE,

Manutenção

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, M6vEIS/UTENSíLIOS
UTILIZADOS NA AÇÃO DO
ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO
ES.T.A.R.

Manutenção e aquisição de equipamentos. móveis e utensllios,
necessários para execução das ações no Estacionamento
Regulamentado ES,TAR.

MANUTENÇÃO DOS IM6vEIS
PR6PRIOS E ALOCADOS
UTILIZADOS NOS PROJETOS
DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Manutenção dos Imóveis, reparos e reformas.

MANUTENÇÃO

Serviços de manutenção
combustlvel.

DOS VEíCULOS OFICIAIS

....",

.J.

'

e aquisição de equipamentos,

.'

....

.,

dos veiculas oficiais (carros, ônibus) e

.

EDU CAÇA0
, E CUL:.TURA (SEMEC)
. .
.'

CONCURSO PÚBLICO

~

móveis e utensílios,

necessários para execução das ações Projeto de proteção ao Trabalho
do Adolescente,

,

<

J.

"

"

•

Abertura de concurso público para os cargos de professores de 5" a 8"
série, professores para educação infantil e para funcionários
administrativos e de serviços gerais para as escofas e centros de
educação infantil, pessoal especializado para educação especial: 1.
abertura de vagas; 2.contratação do pessoal aprovado.

CENSO ESCOLAR E PESQUISAS
EDUCACIONAIS

Impressão de material de divulgação, cadernos de orienlação.
Pagamentos de despesas em relação ao censo e as pesquisas

educacionais de acordo com as metas a serem estabelecidas pelo
Plano Municipal de Educação no ano de 2003.
DOCUMENTA.ÇÃO ESCOLAR
E LEGISLAÇAO

Impressão de formulários e cadernos próprios para os atos legais da
administração escolar.

GUARAPUAVA,

r

30 DE JUN/ A 06/JUL/2003

ANO IX - N° 395

BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO

--_ .... -..
Aquisição de formulários da área educacional determinado pelo Estado
e pela União.
Aquisição do Diário Oficial do Estado e da União.
Implantação da rede de informatização da rede municipal de ensino a
SEMEC.
Informatizaçã"o administrativa de escolas e Centros de Educação'
Infantil.

MANUTENÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Manutenção das despesas de funcionamento do Conselho Municipal
de Educação.

IMPLANTAÇÃO DE NOVAS
ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES
E ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES.
PAIS E AMIGOS DO CENTRO E
CONSELHOS ESCOLARES NOS
ESTABELECIMENTOS DA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Implantação de APP/APPAC e CE nas escolas rurais e CEM EIS em
distritos. 1. Viagens dos responsáveis para as escolas rurais para
organização e estruturação das APP/APPAC
CE.
Implantação de APP e CE nas escolas e CEMEIS urbanos: 1. Reunião
com a Direção das escolas e CEMEIS para orientações de organização
e estruturação das APP/APPAC e CE.

NUCLEARIZAÇÃO

Conclusão do programa de nuclearização das escolas rurais com a
nuclearização das Escolas 'da divisa do Distrito do
.
Guairacá e da Palmeirinha: Escolas Municipais Rurais: Assentamento
São Pedro, Bartolomeu de Gusmão, Santo Inácio de Loyola.

DAS ESCOLAS RURAIS

CONSTRUÇÃO DE ESCO,=AS, CENTROS
MUNICIPAl;> DE EDUCAÇAO, ESPAÇOS
DO CIDADAO ANEXO AS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

e

Construção de três novos prédios escolares urbanos e construção da
Escola do Assentamento São Pedro na zona rural, três novos Centros.
de Educação Infantil, dois espaços do cidadão conforme as metas a
serem estabelecidas Plllo Plano Municipal de Educação a serem
determinadas em 2003.
I
I

,

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

Reforma e ampliação de escolas e centros municipais de educação:
ampliação de salas de aula, adaptações de ambientes flsicos. pinturas,
manutenção da rede elétrica e hidráulica, pequenos reparos, troca de
vidros, limpeza de pátios. telhados, construção de banheiros,
canalização de água de chuvas, muros, reformas de cozinha, sala para
armazenamento de alimentos da merenda escolar.

DESTINAÇÃ9 DE VERBAS DE
MANUTENÇAO PARA ESCOLAS
E CENTROS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Repasse de verbas para rede municipal de educação através de
convênios com a Associação de Pais e Professores dos
estabelecimentos de ensino para manutenção e outras despesas.
tendo como critério o numero de alunos de cada uma das escolas ou
CEMEIS.

MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL
DE FORMAÇÃO DOCENTE

Manutenção das despesas de viagens. hospedage(Tl, alimentação,
material de apoio, aquisição de bibliografia especializada,
equipamentos pagamento de formadores do municipio e formadores
contratados, decorrente da formação continuada dos docentes e
especialistas de educação das escolas e CEMEIS e do quadro de
servidores municipais ligados a SEMEC.
Manutenção dos termos de adesão e convênios com o Ministério da
Educação e Cultura, com referência a formação continuada dos
Parãmetros em Ação (PCN'S) e Programa de Formação de
Professores Alfabetizadores (PROFA).

,

.

A.MPlIAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE
VEICULOS DA SEMEC E DA FROTA
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

,
Ampliação através da aquisição de:
- um veiculo utilitário para transporte de funcionários
da SEMEC para
,
assessorias nas escolas rurais e urbanas.
- um veículo para transporte de pequenas ca~gas:
- um ônibus para transporte de escolares.

I
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MANUTENÇÃO DE VElcUlOS
OFICIAIS
QUE PRESTAM SERViÇOS A SEMEC

Pagamento das despesas decorrentes da manutenção e combustível
dos veiculas da frota oficial que presta serviços a SEM EC. Pagamento
dos motoristas que prestam serviços a SEMEC.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

Pagamento das despesas decorrentes do transporte de escolares do
ensino fundamental ( medições de linha, contratação de veiculas para
fins educativos e culturais conforme o processo licitatório).

AQUISiÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,
DE CONSUMO E DE liMPEZA PARA
A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Aquisição de materiais permanentes como computadores e mesa de
computadores, impressoras, aparelhos de som, TV e vídeo, carteiras
escolares, cadeiras, mesas de reunião, mesas para biblioteca, estantes
para biblioteca, armários para cozinhas e despensas, pias de cozinha,
refrigeradores, freezer, mesas para salas de aula, armários de madeira
e aço, arquivos de aço, retro projetor, tela para projeção, etc.
Materiais de consumo como: cadernos em geral, lápis preto e de cores,
borrachas, todos os tipos de papéis, pincéis atômicos, tinta guache,
tesouras, massinhas, réguas, cola, barbante, durex, fita crepe, livros
em geral, apagador, jogos didáticos, brinquedos pedagógicos, pastas,
pastas suspensas, grampeadores, furadores, giz branco e de cores,
fitas de vldeo, disquetes, tinta para impressora, etc.
Materiais de limpeza como: sabão em pedra e em pó, desinfetantes,
líquidos para limpéza de pisds, ceras para pisos e madeiras,
vassouras, escovÕes, palhas dê aço, rodo, água sanitária, detergente,
lixa, panos para limpeza e outros.

,
MANUTENÇÃO E APERFEiÇOAMENTO
DO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Aquisição de espaço próprio para a instalação dos serviços da
Merenda Escolar do Município. Aquisição de mobiliário e equipamentos
para O funcionamento administrativo e de armazenamento.
Cursos de capacitação para merendeiras e auxiliares, contratação de
pessoal especializada, impressão de material.
Compra de gêneros alimentícios para a merenda escolar, conforme
editais licitat6rios.
Renovação parcial dos utens/lios (copos, pratos e talheres) utilizados
pelos alunos na alimentação. Renovação parcial dos utensllios
utilizados pelas merendeiras nas escolas para a preparação de
alimentos.
Aquisição de uniformes para as merendeiras e auxiliares além de
luvas, máscaras, toucas, aventais, botas de borracha e outros materiais
descartáveis necessários para o trabalho com higiene nas cozinhas
das escolas e na distribuição da merenda para os alunos.

Pagamento de salários, impostos, gratificações, horas-extras, adicional
PROFESSORES, ESPECIALISTAS
noturno e contribuições patrimoniais.
~M EDUCAÇÃO, APOIO ESPECIALIZADO
A EL:JUCAÇÃO ESPECIAL, FUNCIONÁRIOS
ADMINISTRATIVOS, DE SERVIÇOS GERAIS
E ESTAGIÁRIOS.
.

i

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
IMPLANTAÇÃO DA JORNADA INTEGRAL
"TODO TEMPO NA ESCOLA"

Avaliação do programa já existente. Ampliação do programa conforme
as metas a serem estabelecidas pelO Plano Municipal de Educação em
2003. Manutençêo das despesas decorrentes do programa ( recursos
humanos, despesas com a manutenção parte fisica, recursos materiais
e de consumo, alimentação, aluguéis e ampliações do espaço físico).
Assinatura de convênios de parcerias com ONG'S e OCIPS para o
desenvolvimento de ações conjuntas.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Aumento de vagas nos Centros de Educação e Infantil e das vagas de
Pré-escola, através da construção de novos espaços nas escolas do
Municipio conforme as metas do Plano Municipal de Educação em
elaboraçêo no ano de 2003.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Manutenção dos programas já existentes para atendimento de
portadores de deficiência mental, auditiva, visual, f1sica, condutas
atípicas e múltiplas deficiências.
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Campanhas de prevenção de deficiências: pagamento de despesas de
impressão de material de divulgação e de orientação à comunidade.
Ampliaçêo dos programas conforme as determinações do Plano
Municipal de Educação em elaboração no ano de 2003.

ESCOLAS RURAIS E CEM EIS
DOS DISTRITOS

Assessoria e supervisão mensal da equipe da SEMEC nas escolas e
CEM EIS. Pagamento das despesas decorrentes do deslocamento do
pessoal da SEMEC para a escola e CEM EIS, impressão de material e
orientações para professores e funcionários.
Formação dos professores e funcionários: Promoção da formação
continuada e outros eventos pedagógicos, culturais ou administrativos:
pagamento do deslocamento dos professores rurais, alimentação e
material do curso ou de formação continuada.
Aquisição de equipamentos e materiais necessários para o
desempenho de funções especificas.
I

ESCOLAS E CEMEIS URBANOS

Assessoria e supervisão mensal da equipe da SEM EC nas escolas e
CEM EIS. Pagamento das despesas decorrentes do pessoal da SEMEC
para as escolas e CEMEIS, impressão de material e orientações para
professores e funcionários.
Formação de professores e funcionários: promoção da formaçáo
continuada e outros eventos pedagógicos, culturais ou administrativos:
impressão de material dos eventos.
Aquisição de equipamentos e materiais necessários para o
desempenho de funç6es específicas.

FORMAÇÃO/APERFEiÇOAMENTO/
CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS DA SEMEC

Promoção de cursos, seminários, palestras e eventos pedagógicos,
culturais e administrativos direcionados aos recursos humanos da
SEMEC. Pagamentos referentes à contratação de pessoal
especializado, impressão de materiais, compra de bibliografia
especializada, despesas de deslocamento, alimentação e
hospedagens, contratação de estrutura para a execução do evento,
combustlvel, passagens de ônibus e aéreas.
Auxflio sob a forma de bolsa de estudos para professores.e
funcionários da SEMEC para cursos de interesse da Secretaria e
conforme as metas estabelecidas no Estatuto do Magistério e no Plano
Municipal de Educação em elaboração no ano de 2003.

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE PROJETOS PEDAGÓGICOS

Material de divulgação, apoio pedagógico e administrativo, capacitação
de professores e funcionários, aquisição de materiais necessários para
a implantação dos projetos.
Manutenção dos projetos jà existentes mantidos pela SEMEC, Casa da
Cultura e CEM EIS.
Implantação de novos projetos envolvendo áreas do conhecimento e
ensino infantil é fundamental de acordo com as metas do Plano
Municipal de Educação em elaboração no ano de 2003.

ASSISTÊNCIA

Campanhas educativas: impressão de material para os alunos e
capacitação dos professores.
Campanha de prevenção de doenças.
Execução da Campanha Olho no Olho e Quem ouve bem aprende
melhor,- Pagamento das despesas para o deslocamento das equipes
para as escolas urbanas e rurais que não contarem com o atendente
ao educando para as triagens.
Acompanhamento do processo do Programa Bolsa Escola.
Pagamento das despesas decorrentes das viagens ao interior da
equipe de cadastra dores e auditores.
AqUisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de
ensino.

,

AO EDUCANDO

LABORATÓRIOS

DE INFORMÁTICA

Manutenção dos laboratórios já existentes.
Implantação de novos laboratórios conforme metas a serem
estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação em 2003.
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MULTIMíDIA

Aquisição para a Secretaria Municipal de Educação de um data~show,
,retroprojetor, tela de projeção, Tv 29 polegadas e vldeo.

ESPAÇO DO CIDADÃO

Manutenção dos Espaços do Cidadão nas suas estruturas físicas e
materiais.
Contratação de equipe terceirizada para limpeza pesada dos Espaços
do Cidadão.

CASA DA CULTURA

Elaboração, organização, execução projetos de cursos, feiras, festas
escolares, oficinas, exposições. Pagamentos de despesas referentes a
estes eventos. Locação de espaços e equipamentos necessários para
o desenvolvimento destas atividades.
Parcerias culturais e convênios culturais e educacionais com entidades
reconhecidas no âmbito do município e do estado.
Preservação, tombamento e divulgação, material de apoio, fotos e
filmagens de ações desenvolvidas com o Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico.
I

BANDA JOVEM DE GUARAPUAVA

Aquisição de instrumentos e pautas musicais. Pagamentos de bolsa
auxilio e de salário do regente. Manutenção e ampliação do acervo de
instrumentos e pauJas musicais. Participação em eventos culturais e de
divulgação do nome do municlpio.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Manutenção do acervo existente e das assinaturas de jornais e
revistas.
Aquisição de novos tltulos literários, pedagógicos e científicos.
Assinaturas de novas revistas, jornais e periódicos pedagógicos e
cientrficos.
Manutenção do programa da gibiteca através de compra de novas
revistas e campanhas de doação.
,
Implantação e manutenção da biblioteca on-fine.
Acesso à rede de mídias interativas.

,

.

CASA DA CRIANÇA

MUSEU

DIVULGAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS
PEDAGÓGICAS, PROGRAMAS
E AÇÕES DA SEMEC.

Aquisição de recursos materiais necessários para o funcionamento,
como brinquedos pedagógicos, jogos didáticos, materiais para
atividades de pintura, videos-games e outros .

. Elaboração e execução de atividades, projetos e eventos culturais,
históricos e educacionais tendo o museu com articulador do processo.
Material de divulgação dos eventos.
Material de divulgação do Património histórico-cultural do munícipio.
Atividades direcionadas as escolas: pagamento das despesas
decorrentes destas ações como o transporte de alunos, impressão de
material e outros.

Impressão de jornal e informativos sobre as ações da rede municipal
de ensino e da Secretaria Municipal de Educação.
Filmagens, fotos e folder de divulgações das atividades da SEMEC.
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RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E FROTA DE VEicULOS

a} Aquisição de veiculas novos;
b) Aquisição de móveis, equipamentos de informática, telefones e utensilios
para a reestruturação da Secretaria e seus Departamentos.

RECICLAGEM, CAPACITAÇÃO
E TREINAMENTO.

a) Realização de cursos técnicos e encaminhamento dos técnicos da
Secretaria para reciclagem;
b) Realização/participaçãode cursos/eventos para diretores e lideranças das
organizações rurais;
c) Realização/participaçãode encontros/cursos/eventos para agricultores,

.

GUARAPUAVA,

30 DE JUNI A 061JULl2003

ANO IX - N' 395

BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO

mulheres e jovens furais.

FINANCIAMENTO

INSTITUCIONAL

a) Manutenção e contratação de pessoal da Secretaria de Agricultura.
b) Manutenção e custeio das atividades e ações no âmbito da Secretaria
(combustfvel, 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 técnica,
treinamento e capacitação;
e) Renovação de Convênio com INCRA para assistência técnica nos
assentamentos no período;
f) Celebração de convênio com o Ministério da Agricultura para aquisição de
Patrulha Mecanizada;
g) Celebração de convênio com o Ministério da Agricultura par8-8 Capacitação
de Famílias em Cooperativismo e Projetos de Desenvolvimento Rural;
h) Firmar convênio elou contrato com as Associações Rurais para manutenção
e ampliação do Programa de Assistência técnica descentralizada;
i) Contratação de estagiários para auxiliar nas atividades e programas da

SEMAG;
j) Participação e apoio em dias de campo, palestras técnicas, feiras
agropecuárias, leilões, concursos de produtividade (agricultura) e concursos de
classi~ação em exposições (pecuária) com premiações, materiais publicitário,
contratação de técnicos para julgamentos e palestrantes.

ORGANIZAÇÃO DOS
PRODUTORES RURAIS E CIDADANIA

,

CRÉDITO RURAL E
FINANCI""MENTO.DA PRODUÇÃO
PRODUÇAO AGRICOLA,
FLORESTAL E PEcuARIA,

a) Mobilização para que haja a participação efetiva das lideranças das
Associações rurais em todos os eventos de interesse buscando o
fortalecimento institucional e econômico-financeiro
das mesmas;
b) Firmar convênio com as Faculdades de Direito e Ministério Público para
regularização e Titulação de pequenas propriedades rurais bem como,
regularização tributária e previdenciária 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 instituições de Crédito e encaminhamento
à Divisão de Bloco de Notas do Produtor;

a)'Ampliar e melhorar a seleção de agricultores com acesso ao crédito,
assessorar a formação de grupos e, através da interação com as organizações
de produtores e instituições de crédito, zerar o indice de inadimplência,
elaborar e emitir cédulas creditícias, organizar linhas individuais e coletivas, e
promover a gestão conjunta dos Fundos de Aval público e privado;
a) Promover a execução de limpeza com destocas leves, construção de açudes
e gradagens em areas de pequenos produtores, através do Programa Patrulha
Mecanizada;
.
b) Distribuição de calcário subsidiado, para beneficiar pequenas propriedades:
c) Melhoramento Genético (aquisição de equipamentos para inseminação
artificial, treinamento e postos de monta);
Organizar, implementar, assessorar e, quando necessario criar Alianças
Mercadológicas, e ainda integrar os produtores nos Programas de:
~Aves e Ovos Caipira;
- Fruticultura;
• Horticultura Convencional e Orgânica:
- Plantas Medicinais;
- Erva 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
elaboração 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
I

,
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rural;
m) Horas mâquina subsidiadas ao micro e pequenos produtor rural.

AGRO INDUSTRIALIZAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO

a) Firmar parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio para
assessoramento â 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;

CONTROLE E CERTIFICAÇÃO
DE QUALIDADE

a) Implementação do Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem
animal e vegetal, através de parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde
(Vigilância Sanitária), SEAB/DEFIS, CONESA e Ministério Público;
b) Implantação de um Selo Municipal de Origem que permita a rastreabilidade
dos produtos.

PARQUE DE EXPOSiÇÕES

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

PROMOÇÃO DE FEIRAS

Auxiliar na organização de feiras de produtos hortifruligranjelros
elou em área central.
.

MUSEU DE MÁQUINAS AGRíCOLAS

Iniciar estudos para instalação do Museu de Máquinas Agrlcolas e praça de
lazer na FEG/CEDETEG.

ESTABELECER PARCERIAS
COM A FEG/CEDETEG

Estabelecer parcerias com FEG/CEDETEG, auxiliando na construção de
laboratórios e estruturas fisicas, aquisição de máquinas e equipamentos,
aquisição de Acervo Bibliográfico destinados às áreas Agrícola 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.

CONVÊNIO COM POlÍCIA

Estabelecer convênio com a Polícia Militar Montada para manutenção dos
eqüinos localizados no CEDETEG.

MILITAR

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

E

nos bairros

CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO
Aumentar a qualidade de vida da populaçao desta faixa etária e
diminuir os internamentos e óbitos por pneumonia.
Vacinar no mlnimo 85% da populaçao do idoso acima de 60 anos de
idade.
CAMPANHA CONTRA A DENGUE
Conscientizar a populaçao quanto a prevençao 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.
CAMPANHA CONTRA 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
(ndices relacionados à gravidez em adolescentes e conscientizá-los de
práticas adequadas relacionadas a sexualidades. Atividades e ações
em saúde (palestras, blitz educativas).
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E
MULTIVACINAÇÃO
Imunizar 90%, da população até cinco anos de idade, com vacina contra
poliomielite e regularizar através de leitura de carteirinhas as
vacinações em atraso,
CAMPANHA DO CALENDÁRIO EPIDEMIOLÓGICO
Aleitamento materno, desidrataçao, Câncer de peie, Tuberculose,
(Tabagismo) e colaboraçao nos demais eventos da Secretaria
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Municipal de saúde.
CAMPANHA CONTRA DST/AIDS
Exploração do tema, com distribuição de panfletos informativos onde
sera lembrada a morte das vitimas da AIDs.
CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL
Realização de palestras nas escolas sobre saúde bucal,
conscientizando a população sobre a prevenção de doenças
ocasionadas, cavidade bucal (câncer bucal e demais lesões).
_ ...

_AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS
DE SAÇ!DE E REESTRUTURAÇÃO
DOS JA EXISTENTES

Reestruturar o Ambulatório Médico de Pneumotogia e Dermatologia
Sanitária (AMPDS);
Otimizar programas: Combate ao tabagismo, Imunização, Combate a
Tenlase e Cisticercos.
Criar a Centro de Especialidadés, com o objetivo de agilizar o serviço
de referência e contra-referência, da população de Guarapuava,
assistida pelo Sistema Único 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 área de
saúde.
_ Oficinas sobre sexualidade com adolescentes e professores de
escolas públicas para intensificar ações preventivas em DST/AIDS.

~.

AÇÕES DE VIGilÂNCIA

SANITÂRIA

_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
ocupacionalmente, exposta e pública em geral;
- Inspeção em estabelecimentos que atendam pelo SUS, avaliando as
condições de atendimento destes estabelecimentos para liberação de
alvará.

OBRAS E EQUIPAMENTOS
NA ÁREA DE SAÚDE

• Reformas e reequipamentos de Unidades da Rede Municipal de
Saúde. Prosseguir nas ações no sentido de equipar a rede municipal
de saúde com equipamentos, médicos, odontólogos, fisioterápicos e de
enfermagem.

TREINAMENTO

• Promover cursos de aperfeiçoamento em atendimento de
urgência/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, agentes
comunitários de saúde, odontólogos, auxiliares de consultório dentário
e técnico de higiene dental, para reposição de demissões e ampliação
de equipes do Programa Saúde da Famllia e PACs.
_ Promover palestras e seminários em educação a saúde, com a
participação dos profissionais da rede, comunidade e instituições afins.

DE RECURSOS HUMANOS

/

CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS
PÚBLICOS E PRIVADOS

_ Prosseguir nas ações para assegurar e firmar convênios com os
órgãos Federal e Estadual e demais enlidades congêneres, visando
promovêr a melhoria para consecução dos objetivos da administração
municipal no que se refere ao nlvel de saúde e promoção, a população
do abastecimento de água dos esgotos domésticos e das condições
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sanitárias 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 dentário, técnico em higiêne dental e outros. (PSF Cllnica
da Mulher Vigilãncia Sanitãria).

RECURSOS MATERIAIS

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

MANUTENÇÃO

Vale transporte, combustível, oficinas, alimentação: (viagens interior e
fora do municfpio, plantões), uniformes, reparos hidráulicos e elétricos,
reposição de peças odontológicas.

DE ROTINA

MEDICAMENTOS

Aquisição de medicamentos especificas,

•

~._AQUISiÇÃO DE MATERIAIS
DE ODONTOLOGIA

Aquisição de anestésicos, materiais de restauração, confecção de
próteses dentãrias e outros.

AQUISiÇÃO DE MATERIAIS
DE ENFERMAGEM

Aquisição de ãlcool, gases, agulhas, seringas, algodão e outros.

AQUISiÇÃO pE VEíCULOS E
MANUTENÇAO DA FROTA EXISTENTE
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

~Aquisição de veiculas novos necessários ao atendimentp nos diversos
setores da Secretaria de Saúde, bem como manutenção da frota
existente.
- Contra partida do Municlpio na implantação do Centro de Zoonoses.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE
CENTROS INTEGRADOS DE
ATENDIMENTO A SAÚDE (elA)

Construir novas unidades do Centro integrado de Atendimento a Saúde
nos bairros com o objetivo de aprimorar e facilitar o acesso da
população ao atendimento.
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ESCOLINHAS MUNICIPAIS
DE APRENDIZAGEM ESPORTIVA

Preparar futuros atletas, incentivar a prãtica esportiva, visando a
melhoria da qualidade de vida.

TREINAMENTOS

Preparar os atletas do municfpio para participação em jogos oficiais e
amistosos.

ESPORTIVOS

COPA OURO DE FUTSAl

Participar de jogos a nivel estadual

DIA DO TRABALHADOR

Proporcionar atividades recreativas e esportivas para os trabalhadores
domuniclpio, em seu dia.

ABERTÃO DE FUTEBOL SETE

Integrar os bairros do municlpio através da modalidade futebol.

JOGOS ESTUDANTIS DA
SEMANA DA PÁTRIA

Integrar a comunidade estudantil do municfpio num único evento, com
diversas modalidades esportivas.

JOGOS DA JUVENTUDE

DO PARANÁ

Classificar as equipes para a participação na fase final e elevar o nome

GUARAPUAVA,
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do município

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ
fase regional e final

Classificar as equipes para a participação na fase final e elevar o nome
do município nas modalidades esportivas e na competição.

CORRIDA DE SÃO SILVESTRE

Integrar a comunidade em um evento esportivo de final de ano.

COPA TIRADENTES DE
FUTEBOL SETE INFANTIL

Evento a ser realizado em parceria com a Policia Militar, em
homenagem ao patrono "Tiradentes".

ESCOLlNHAS DE FUTEBOL
"TIO GUARANI"

Melhorar a qualidade de vida da população através da prática esportiva
e proporcionar a descoberta de novos talentos esportivos.

CONVÊNIOS E PARCERIAS
COM EMPRESAS, ASSOCIAÇÕES,
CLUBES E ENTIDADES ESPORTIVAS
E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA
BOLSA ESPORTE.

Realização de eventos e atividades esportivas com parcerias;
Proporcionar parceria com a liga de futebol de Guarapuava.
Viabilizar a Implantação do programa "Bolsa Esporte".

TEMPO DE CRIANÇA

Proporcionar atividades recreativas e esportivas para a população
Infantil.

,

nas modalidades esportivas e na competição.

,

,

REFORMA GERAL DO GINÁSIO
JOAQUIM PRESTES

Desenvolver uma reforma geral, ampliando a quadra de prática de
esportes dentro das medidas oficiais (40m X 20m), para a sediação de
grandes eventos a nivel estadual, nacional e internacional.

REFORMA DE MANUTENÇÃO NOS
DEMAIS GINÁSIOS DE ESPORTES
MUNICIPAIS

Desenvolver a mahutenção BÁSICA (HIDRÁULICA, ELETRICA E
ESTRUTURAL) nos Ginásios de Esportes Aldebaram Rocha Farias,
Altair B. Macedo e Entre Rios.

OUTRAS ATIVIDADES
NÃO PROGRAMÁVEIS

Campeonatos, amistosos, premiação, arbitragem, etc.

DESPESAS COM PESSOAL

Manutenção e contratação de pessoal da Secretaria de Esportes e
Recreação e da Fundação de Esportes e Recreação.

ESTUDOS PARA VIABILIZAÇÃO
CENTRO POLI-ESPORTIVO

-
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DE UM

Iniciar estudos para viabilizar a construção de um Centro-Poliesportivo
municipal.

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE QUADRAS ESPORTIVAS,
CAMPOS DE FUTEBOL,
CANCHAS DE AREIA E PISTAS DE SKATE.

Manutenção e construção de quadras esportivas, campos de futebol
sufço, canchas de areia e pistas de skate nos bairros e distritos, como
forma de incentivar a prática esportiva.

JOGOS COLEGIAIS DO PARANÁ
fases municipal, regional e final •

Jogos realizados pelo Governo do Estado, proporcionando a integração
das redes municipal, estadual e particular de ensino.

....
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SECRETARIA DE TURISMO

,
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DIVULGAÇÃO
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 A EVENTOS DE TERCEIROS

Participar de eventos promocionais de Clubes, Associações, Empresas
e outras Entidades, sempre que avaliados como lucrativos à divulgação
das nossas potencialidades turlsticas.

APOIO NA ELA_BORAÇÃO DE PEÇAS
DE DlVULGAÇAO DE TERCEIROS

Participar de iniciativas de divulgação-escritas, de vídeo e áudio e/ou
outras, em todos os casos em que tal atividade for do interesse
promocional do Municipio.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURisTICOS

Participar de eventos turi.sticos promovidos por instituições do setor.
(ABAV, FEIRAS, SEMINARIOS, etc), quando for interessante para
nossos propósitos.

ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DE
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS
DOS ASPECTOS TURisTICOS
DO MUNICiplO

Elaborar elou criar materiais publicitários, pãster, folder, mapas, COs,
vldeos, peças publicitárias, etc; como meio de promoção turística.

PLACA DE PUBLICIDADE (OUT DOORS),
FIXA E/OU TEMPORÁRIAS.

Participar de instàlação de placas promocionais junto às principais vias
de acesso, bem como, nos pontos que foram considerados
estratégicos para melhor divulgação .

•

DIVULGAÇÃO

Estabelecer programa de divulgação especifica junto às prefeituras da
região Centro Sul do Paranà e junto ao público em geral destes
munic[pios.

REGIONAL

.

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.

Elaborar campanhas especlficas, visando a divulgação de promoções
ou eventos do interesse turistico do município.

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

SINALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO
SINALIZAÇÃO E E!"1BELEZAMENTO
COMPLEMENTAÇAO/
APERFEiÇOAMENTO DE SINALIZAÇÃO

Sinalizar adequadamente todos os nossos principais atrativos.

SISTEMA ESPECiFICO DE
SINALIZAÇÃO TURisTICA

Criar e executar sistema especifico de sinalização turística para a

AÇÕES DE MELHORIA NO TRECHO
CITADINO DA BR 277

Programa de revitalização do trecho da BR 277, que corta a cidade,
com vistas a torná-Ia vitrine das nossas atrações.

cidade.

VIAS DE ACESSO
ESTABELECER AS VIAS DE ACESSO
AOS ATRATIVOS DO MUNICiPIO

Criar elou melhorar as vias de acesso aos principais pontos de
interesse turístico, (cachoeiras, rios, serras, hotéis, restaurantes, etc.),
Na medida adequada a cada caso, e das possibilidades de recu~sos.

OBRAS ESPECÍFICAS
CENTRO DE CONVENÇÕES

Construção de um Centro de Convenções em Guarapuava. (poderá ser
feito em parceria com a iniciativa privada).
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PORTAIS DE VALORIZAÇÃO

Construção de portais frente aos principais pontos turlsticos e às
principais entradas da cidade.

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
TURíSTICA ESSENCIAL
AOS PONTOS AFASTADOS

Construção das obras junto aos pontosturisticos, que sejam ess~nciais
ao atendimento do turista, na forma adequada a cada caso.

RÉPLICA 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

Construção da praça definitiva para a realização das cavalhadas, bem
como, à realização das festas temáticas.

PARA AS CAVALHADAS

MONUMENTO/íCONE

SIMBÓLICO

Construção poderá ser em parceria com a sociedade, de um grande
monumento/I cone que passe a ser o símbolo da cidade .

•

,

REFORMAS E MELHORIAS
DAS INSTALAÇÕES

Dotar a Secretaria das edificações necessárias ao perfeito
cumprimento da sua missão: estacionamento para ônibus veiculos
visitantes, etc.

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 A OUTRAS ENTIDADES
APOIO DIRETO A ENTIDADES
PROMOTORAS DO TURISMO

Apoiar as entidades que em suas iniciativas estiverem colaborando
com o incremento do turismo para Guarapuava, sempre que a ação for
julgada digna de apoio.

APOIO ATRAVÉS
DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

Estabelecer com as mesmas: parcerias, convênios, patrocfnios; Dar
apoio financeiro ou operacional, sempre que julgadas convenientes e
contribuidoras do incremento turlstico externo.

VIAGENS TÉCNICAS E DE DIVULGAÇÃO
VIAGENS TÉCNICAS E DE ESTUDOS

Apoiar e promover viagens técnicas e de estudos a locais de
reconhecido interesse turistico e capazes de acrescentar informações
e/ou conhecimentos relevantes ao nosso caso.

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS
EXTERNOS ESTADUAIS, NACIONAIS
E INTERNACIONAIS.

Participar de feiras e eventos especificas de turismo, levando os
materiais e o pessoal necessário à adequada representação de
Guarapuava junto aos mesmos.

PESSOAL
DOTAÇÃO DE QUADRO
FUNCIONAL ADEQUADO

Contratar o pessoal que se fizer necessário ao bom funcionamento de
Secretaria e ao adequado cumprimento das flmçóes; remunerando-os
de forma justa e compatlvel à formação de cada profissional.

TREINAMENTO

Treinar de forma que melhor convier a cada caso, o pessoal interno, ou
eventualmente,.patrocinar cursos de treinamento a profissionais da
área, mesmo que externos, se isso convier ao interesse do Município.

DE PESSOAL

- 27

, 28 - BOLETIM OFICIAL DO MUNIClplO

ANO IX - N° 395

GUARAPUAVA,

30 DE JUNI A 06/JUL/2003

MÓVEIS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
f-----

Dotar a secretaria dos veículos necessários ao cumprimento de sua

VEíCULOS

,

função.

MÓVEIS E UTENSíLIOS

Adquirir os móveis e utensílios adequados e necessários à realização
da sua missão.

AQUISiÇÃO DE
ARQUIBANCADAS

Adquirir um conjunto de arquibancadas

e banheiros móveis, capazes

de comportar e servir nos grandes eventos, se avaliados lucrativos, em

E BWC MÓVEL

função do grau de utilização.

CONVÊNIOS E PARCERIAS
ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS
E PARCERIAS COM ENTIDADES
POTENCIALMENTE AUXILlADORAS

Estabelecer convênios com Entidades públicas ou privadas, de
treinamento,acompanhamento,
elaboração de pesquisas, 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,
etc.

ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS
ESPECíFICOS EM PARCERIAS
COM INSTITUiÇÕES
TÉCNICO/CIENTíFICAS

Estabelecer parcerias com Entidades públicas ou privadas, em
programas ou projetos, sempre que benéficos ao interesse da nossa
capacidade turistica.

I

AQUISIÇÕES DIVERSAS

PEÇAS E OBJETOS DE
INTERESSE TURíSTICO

Adquirir peças, objetos, documentos, Ilustrações, etc, desde que

ELEMENTOS DA PRODUÇÃO
INTELECTUAL DE INTERESSE TURíSTICO

Adquirir, quando' julgadas importantes para o incremento do turismo

avaliados de interesse relevante para o incremento da nossa colação
de atrativos.

municipal, produções de caráter intelectual; passíveis de direitos
autorais, tais como: Fotografias, Monografias, Poesias, Cantos,
Músicas, Ilustrações, Desenhos, Esculturas, Programas de

computadores, etc.

APOIO À INSTALAÇÃO DE ENTIDADES TURÍSTICAS
FOMENTO À INSTALAÇÃO
ATIVIDADES TURlsTICAS

DE

,•.POIO A EMPRESAS INTERESSADAS
EM INSTALAREM-SE

NO MUNiCíPIO

Dentro dos critérios e parâmetros do PLANDEG, apoiar as empresas

que se dispuserem a se instalar no municipio, com os mesmos auxílios
e facilidades que recebem as indústrias.

Prestar assessoria, fazer avaliações de oportunidades, etc. a quem se
mostrar interessado em aqui se instalar com empreendimentos
geradores de empregos.

,
AÇÕES DE DIVULGAÇÃO ESPECiFICA
JUNTO A POSSIVEIS INVESTIDORES
EXTERNOS DO SEGMENTO TURISMO

Levar dados, vldeos, fotos, etc, ao conhecimento de empresas do
Ramo Turismo, buscando atraí-las para o no~soterritório.

HOME-PAGE

,
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Criar e manter uma home page especifica para a divulgação turistica
dos nossos atrativos, de forma dinâmica, atualizada, atrativa e
interativa.

I
I

POSSIBILIDADE DE DIVULGAÇÃO
EM NOVOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Inserir Guarapuava em todos os meios de divulgação disponfveis,
existentes ou que vierem a ser criados, sempre com a busca da
máxima eficiência, tendo em vista os recurs~s empregados.

APOIO E PATROCÍNIOS A EVENTOS

I
I

APOIO A FESTAS E EVENTOS
FOLCLÓRICOS E CULTURAIS

Apoiar da melhor forma passivel as festas folclóricas, eventos culturais,
desde que os mesmos venham a contribuir para a atração de público
externo para o nosso Municlpio. (Ex, Festa da Cevada de Entre Rios,
Festa das Nações, entre outras).

t

.

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

I.

Apoiar com verbas de patrocinio, as entidades que forem promotoras
de eventos esportivos, sempre que os mesmos gerarem divulgaçao
especffica ao segmento turistico.

,
I

CALENDÁRIO DE 'EVENT0S

I

CRIAÇÃO DE CALENDÁRIO
MUNICIPAL E REGIONAL
DE EVENTOS

Criar, manter atualizado e gerenciar, com vistas ao máximo lucro por
parte da comunidade, o CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNIClplO
E REGIÃO.

INCLUSÃO DE NOVOS EVENTOS
NO CALENDÃRIO

Fomentar a criação de. novos eventos se, e quando os mesmos se
mostrarem úteis ao pleno funcionamento e ou, ao aperfeiçoamento da
nossa infra-estrutura turística.

I

I

I

PROGRAMAS

DE CONSCIENTIZAÇÃO

CRIAÇÃO DE PROGRAMA PERMANENTE
DE CONSCIENTIZAÇÃO TURlsTICA

DA POPULAÇ~O

I

Criar Programa de conscientização da nossa população quanto aos
benefícios posslveis de serem trazidos pelo turismo, visando a correta
atitude por parte da população frente ao visitante.

I
I

CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE
CONSCIENTIZAÇÃO INFANTIL

Criar programa com vistas ao mesmo objetiv? acima exposto, dirigido
ao 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.

1

I
I

CRIAÇÃO DE REDE DE
HOSPEDAGEM DOMiCiLIAR

Quando do esgotamento da capacidade hoteleira, cadastrar casas
particulares e organizá-Ias para poderem hospedar os visitantes
excedentes.

I

INCUBADORA TURÍSTICA
AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ESSENCIAIS AO INIcIO DE NOVAS
ATI\(IDADES TURlsTICAS

L-_

t
I

Adquirir para o Município, com o propósito de ceder, na melhor forma a
cada caso, por tempo determinado, a pretensos empresários
interessados em iniciar a exploração de novo's de negócios turfsticos.
Vencido o prazo, o equipamento será cedido 'por empréstimo a outro
interesse.

I

,
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Apoiar o empresário em sua fase inicial, por meio de assessoramento.
Esta atividade será executada por técnicos de Prefeitura, se existirem,
ou contratados externamente, ou ainda, por técnicos participantes de
outros programas/convênios.

APOIO A OUTRAS SECRETARIAS EM AÇÕES DE INTERESSE TURÍSTICO

,

Estabelecer ações conjuntas com outras secretarias em realização de
feiras, exposições, festas, etc. Mostrar oportunidades de ação
possfveis às outras secretarias, no sentido de auxiliar a atividade
turística e, apoiá-Ias diretamente, sempre que disso necessitarem, nas
suas próprias iniciativas.

PROGRAMAS DE APOIO A
OUTRAS SECRETARIAS

PROGRAMA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES E FAZENDAS DE CAÇA
I
i'

PROGRAMA DE ABATE DOS
ANIMAIS EXCEDENTES
COMO ATRAÇÃO TURíSTICA

Aproveitar o potencial de atração turistica da caça, (abate do excedente
do Programa Municipal de Criaçêo de Animais Silvestres), através da
implementação da fase final do programa junto ao IBAMA e demais
órgãos governamentais envolvidos.
"

AMPLIAÇÃO E APERFEiÇOAMENTO
DOPROG~AMA

Dotar a Secretaria dos meios humanos e materiais necessários a que o
programa tenha continuidade, expanda-se e, dentro da lei, crie novas
possibilidades, inclusive com novas espécies de animais.

PROGRAMA DE SUPORTE
FAZENDAS DE CAÇA

-,----- ....

As

Manter funcionando e Ampliar o Programa de Fazendas de Caça, no
sentido de viabilizar novos empreendedores participantes e novos
animais à disposição do caçador.

PROGRAMA DE TURISMO LIGADO AO ÍNDIO

,

DISPONIBILIZAÇÃO DO TURISMO
NA RESERVA INDíGENA

Organização de um programa de visitação às áldeias indlgenas das
Marrecas dos (ndias e a outras tribos da região.

APOIO AO íNDIO COMO'
PRODUTO TURíSTICO

Apoiar as-iniciativas indlgenas quanto à sua estruturação como destino
turlstico, bem como, à sua transformação em produtores de artigos de
interesse turlstico: artesanato, realização de eventos, etc.

CONVÊNIOS ESPECíFICOS

Estabelecer os convênios e parcerias necessàrias com a FUNAI e
outros órgãos envolvidoslinteressados.

,

TURISMO RURAL

,

PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO
DA ATIVIDADE

Estabelecer programa visando a conscientização das possibiiidades do
negócio, por parte dos proprietários das nossas fazendas históricas
e/ou dotadas de outros atrativos.

ASSISTÊNCIA AO EMPREENDEDOR
INICIANTE DE TURISMO RURAL

Assessorar o fazendeiro/empreendedor em suas primeiras iniciativas,
de forma a melhorar suas possibilidades, através de técnicos da
Secretaria elou encaminhando-o às Secretarias ou entidades
adequadas.

,

I

,,

TURISMO LIGADO A PRODUÇÃO
DE ERVAS MEDICINAIS

Incentivar as Associações de produtores e produtores independentes, a
fazerem o aproveitamento turlstico das suaS atividades.

,
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TURISMO HISTÓRICO/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 típicos, apoio à pesquisa histórica, e ao .
museu histórico municipal. Realizar festas temáticas, etc.

FESTA TEMÁTICA TROPEIRA

Realizar anualmente uma festa ligada ao Tropeirismo.

GUARAPUAVA MULTI
ÉTNICA FESTAS TlplCAS

Apoiar a realização anual de Festa das Nações. Apoiar a realização
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
CTGS' ~ beneficiarem-se do fluxo turístico, em suas
atividades de preservação dastradições.

os

EVENTOS E ,FESTAS LIGADAS AO CAVALO lirar proveito turistico da tradição Guarapuavana na lida com 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 à BR 277.

FESTA DAS FLORES

Criar um evento específico, no sentido de divulgar a inexistência desta
atividade em nossa comunidade e incluf-Ia como produto turístico.

-----TOUR DAS FLORES
CIDADE E PROPRIEDADES

PONTOS FLORIDOS

Criar um passeio especifico pelos pontos da cidade onde se plantam
flores e aos produtores interessados da região.

Apoiar a insta laça0 de pontos floridos em ruas e praças de
Guarapuava; na f~rma de canteiros elou formas esculturais.

TURISMO LIGADO ÀS ÁGUAS
PROGRAMA DE RAFTING

Apoio à exploração da atividade de rafting em nossos rios.

,
PROGRAMA DE CRIAÇÃO
PEIXES DE ÁGUAS FRIAS

Estabelecer um programa de criação de peixes de águas frias em
nossos rios, nos moldes do programa de criaç~o 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

Apolo ao estabeiecimento das atividades de canoagem, "Bóiacross",
caiaques e outros esportes aquáticos.
'

,
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E DE AVENTURA

Apoiar a atividade em nossas matas e campos.

I
j
TRILHAS NAS MATAS

Apoiar a criação de trilhas ecológicas de observação da flora e faunas
regionais.

ESPELEOLOGIA

Disponibilizar os passeios e visitações às nossas cavernas da Serra da
Esperança e outras.

i

- VISITAS A CAVERNAS

I

i

,

RAPPEL E ESCALADAS

Apoiar o estabelecimento destas atividades em nossas cachoeiras,
paredões, e outros locais apropriados.

I

_

,

CRlAÇAO/APERFEIÇOAMENTO

r

,

DE VIAS TURISTlCAS

•

a} GUARAPUAVA JORDÃO COLÔNIA ENTRE RIOS

Plantio de flores, melhoria geral da estrada, autorização especifica,
construção de belvederes, mirantes, etc. Apoio a instalação de

rfi.~~~i~[:'~A"''''''"OO''
~.~"-';'~'""',,"I'
GUARAPUAVA - GUABIROBA
RIO DAS PEDRAS

I

-

Ampliação do trecho calçado. Reforço da fiscalização, visando a
eliminação definitiva do lançamento de lixo junto à estrada. Arborização
e paisagismo.

I

ÁREAS DE CAMPING
ESTABELECIMENTO

DA ATIVIDADE

I

I
Apoiar a atividade de forma a gerar empregos, renda, impostos e fluxo
turistico.

I
I

APOIO A MELHORIAS

Apoiar a transformação dos pontos ja utilizados pela atividade em
efetivo negócio turístico.

J

TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS

CONVENÇÕES

I
J

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.

I

DIAS DE CAMPO, SIMPÓSIOS
I.ANÇAMENTO DE PRODUTOS,

I

Idem acima, com divulgação específica das nossas qualificações de
excelência na produção de milho, batata, erVa mate, cevada, flores,
madeira e derivados, dentre outros.

OUTROSIDIVERSOS

,.

['

PROGRAMAS DE APROVEITAMENTO
DE CARACTERíSTICAS EIOU
ASPECTOS ESPECIFICOS
DE NOSSA REGIÃO

I
1
t

Existem diversas caracteristicas especificas da nossa região, que, em
graus variados nos diferenciam dentro do contexto do País, e que
poderão alavancar outros projetos/programas especificas, desde que
assim sinalizados pelos próprios visitantes/turistas. As palavras chaves
para estes possiveis projetos: Alagados, Águas Quentes, Aviação,
Aviação Agricola, Arlesanato em Lã, Artesanato em Couro, Aguardente
de Frutas Temperadas, Aguardente de Frutas Silvestres, Aquamalte,
Batala, Borrego, Clima de Montanha, Chope, Centro do Parana, Cavalo
Crioulo, Centro Cultural, Caprinocultura, Cervejaria, Curucaca, Cateto,
Campeonato de Xadrez, Esculturas em Flor~s, Ervas Condimentais,

I
I
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Erva Mate, Embutidos Especiais, Frio, Frango Caipira, Florestas
Nativas, Florestas Implementadas, Festa de igreja, Frutas Temperadas,
Gastronomias Típicas: Alemã. Árabe, Espanhola, lndigena, Italiana,
Negra, Polonesa, Portuguesa, Ucraniana, etc. Gaúcho, Gado Simental,
Gralha Azul. Lobo Guarã, Música: Nativista, Folclórica, Gauchesc?, etc;
Ovelha, Ovinocultura, pinhão, Pinheiro, Produções Alternativas:
Cogumelos, Plantas Medicinais, etc; Praça da Fé, Pára-quedas,
Parapente, Roteiros: da produção Agrícola, das cachoeiras, etc; rota
Argentina - Brasil, Rota Brasil - Foz do Iguaçu, Rota dos Tropeiros, Spa,
Teatro.
.

PROGRAMAS DE APROVEITAMENTO
DE ATIVIDADES TURíSTICAS NÃO
TRADICIONAIS DA NOSSA REGIÃO,
PORÉM COMPLEMENTARES.

.o,--

I.

-"~-"",./'-',

",1'

Em função da existência dos atrativos já citados e do crescimento do
fluxo turístico, poderão ser apoiadas outras atividades, desde que o
mercado demonstre serem viáveis, tais como: Salonísmo, Parques
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 turístico para Guarapuava, de forma
lucrativa à nossa comunidade, considerados os aspectos ambientais,
econômicas e culturais .
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'MEIO
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,
REESTRUTURAÇÃO I URBANIZAÇÃO
E REGULAMENTAÇÃO DE PARQUES

Parque das Araucárias: reestruturação, trilhas, conclusão das obras da
entrada do parque, sinalizacão interna, instalação de lixeiras, equipar
centro de educação '?lm,biental(recursos audiovisuais, móveis,
equipamentos de informática ...).
Parque Recreativo do Jordão: implantação de trilhas para caminhadas,
instalação de lixeiras, centro de atendimento ao visítante, sinalização ..
Parque Toca da Onça: cercar área, conclusão do programa de
recuperação de área degradada.
Parque Lagoa DQurada: urbanizar, estruturar área de lazer.
Serra da Esperança APA (área de proteção ambiental):
Estabelecer plano de desenvolvimento, núcleo de Educação Ambiental;
,
Revitalização de estradas velhas;
,
Regulamentar e normatizar o uso.
I

I
EVENTOS. CAPACITAÇÃO
E TREINAMENTO.

Realização de cursos técnicos e encaminhamento dos técnicos da
Secretaria para treinamento e capacitação.
Realizaçêo/participação de encontros, cursos, eventos, fórum, feiras
em âmbito local, regional e nacional, estabelecendo uma politica
Regional.
Realização de evento em ãmbito municipal, estadual e nacional de
r
políticas ambientais.
I

RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
VEicUlOS, DESPESAS FIXAS.

Reforma de ônibus (Rodo-eco) linha I e 11.
Atualizar equipamentos de informática e instalação Internet
Manutenção veículos, bens/equipamentos/máquinas.
Despesa com pessoal
Manutenção prédio secretaria (luz, água, telefone, outros).

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
NA TOMADA DE DECISÕES

Mobilização para que haja a participaçáo efetiva das lideranças das
Associaçõe:s de Bairros, escolas, instituições, enfim toda comunidade
organizada em todos os eventos/encontros buscando soluções e
Fortalecimento para as questões relativas ao Meio Ambiente.
I
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Firmar convênio com Instituições 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 SociallFUBEM 'para
continuidade do programa de Guias ambientais do PPTA.
Instituir "Prêm~o ECO" (cidadão, empresa, escola, imprensa).
Assessorar associação de catadores de papel e outras.

DESENVOLVIMENTO

MEIO AMBIENTE

FLORESTAL

Viveiro Municipal: produção de flores, arbustos, mudas florestais
exóticas e nativas; aquisição de sementes, esterco, embalagens húmus
produtos agroqurmicos, equipamentos.
Fiscalização no corte de árvores em área urbana (laudo e liberação)
Plantio em logradouros públicos (praças, parques, avenidas, etc ...).
Programa de Integração na produção de pinus
(EMPRESA/P REFEITURA/ AGRICU LTOR).
Fomento ...Recuperação da cobertura vegetal, através de programas de
preservação das atuais reservas e programas de reflorestamento
destinados à 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 Inventário de Florestas.
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 comunitária.
.

- 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 recicláveis.
Gerenciar o aterro sanita rio
Manter programa de fomento à 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, alimentação,
manutenção).
Controlar, licenciar atividades potenciais ou efetivamente poluidores.
Elaborar programas!

projetos ambientais
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LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO 11
DEMONSTRATIVO
ANEXO

DE RESULTADO NOMINAL
DE METAS

FISCAIS

Valores Constantes

RECEITAS X DESPESAS

2004

l-RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Total de Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Total de Receitas de Capital
TOTAL GERAL DAS RECEITAS

2005

2006

?

13.932.000,00
10.000,00
815.000,00
30.000,00
808.000,00
53.822.000,00
2.593,000,00
72.010.000,00
3.630.000,00
500.000,00
1.675.000,00
1.585.000,00
7.390.000,00
79.400.000,00
2004

li-DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
Total das Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões financeiras
Transferências de Capital
Total das Despesas de Capital
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
111• RESULTADO NOMINAL (1.11)

B • RESULTADO
Resultado Nominal
( + ) Despesas com encargos da dívida fundada
(=) VALOR DO RESULTADO PRIMARIO

13.932.000,00
10.000,00
815.000,00
30.000,00
808.000,00
53.822.000,00
2.593.000,00
72.010.000,00
I
3.630.000,00
500.000,00
1.675.000,00
1.585.000,00
7.390.000,00
79.400.000,00
2005

13.932000,00
10.000,00
815.000,00
30.000,00
808.000,00
53.822.000,00
2.593.000,00
72.010.000,00
3.630.000,00
500.000,00
1.675.000,00
1.585.000,00
7.390.000,00
79.400.000,00
2006

53.200.000,00
18.200.000,00
71.400.000,00

53.200.000,00
18.200.000,00
71.400.000,00

53.200.000,00
18.200.000,00
71.400.000,00

4850.000,00
500.000,00
1.800.000,00
7.150.000,00
78.550.000,00
850.000,00

4.850.000,00
500.000,00
1.800.000,00
7.150.000,00
78.550.000,00
850.000,00

.4.850.000,00
500000,00
1.800.000,00
7.150.000,00
78.550.000,00
850.000,00

2005
850.000,00
1.800.000,00
2.650.000,00

2006
850.000,00
1.800.000,00
2.650.000,00

NOMINAL

2004
850.000,00
1.800.000,00
2.650.000,00

.1
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO 11I
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
(Art. 4°, ~ 3° da Lei Complementar

nO 101/2000)

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
indispensável para atingir-se os objetivos propostos. A estimativa de receitas e o estabelecimento de
metas fiscais são tarefas inerentes ao processo de planejamento financeiro.
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
podem 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.
.
b) Desapropriações: Advém de possíveis desapropriações urgentes e iminentes
que tenham que ser efetuadas com o intuito de salvaguardar os interesses dos municipes.

comprometendo

c) Inadimplência:
Podem advir .d\' indices superiores
significativamente o erário por insuficiêricia de recursos.

aos

previstos,

Fica estabelecido como parámetro para suprir as deficiéncias financeiras que
eventualmente ocorram no transcurso do ano acima elencadas, os recursos classificados em
RESERVA DE CONTING~NCIAS, 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 nO 101/2000)

o cumprimento das metas atesta o comprometimento da Administração Municipal
com o desenvolvimento do municipio em todos os setores da sociedade.
A responsabilidade fiscal refletida 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 equilíbrio 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 aspirações da população, do potencial e vocações a serem exploradas, dos
recursos disponiveis e partindo dessa somatória propor soluções viáveis e criativas.

GUARAPUAVA,

30 DE JUN/ A 06/JULi2003

ANO

IX - N° 395
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LEI DE DIRETRIZES
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AVALIAÇÃO

'I

ORÇAMENTÁRIAS

- ANEXO IV

DO DOCUMENTO DAS METAS RELATIVAS ANO ANTERIOR

RECEITAS

JANEIRO
PREVISTA

FEVEREIRO
REALIZADA

PREVISTA

REALIZADA

CORRENTES

6.048.500,00

6.355.193,47

7.348.500,00

7.588.228,73

Receita Tributária

1.105.000,00

1.022.333,84

1.105.000,00

1.306.626,36

-

-

-

Receita

de Contrib.

Rec. Patrimoniais
Rec. Agropecuária
Rec, Serviços
Transf. Correntes
Outras

30.701,47

-

2.500,00
61.000,00

69.248,10

-

65.000,00

I

2.500,00

I

61.000,00

,

5.900.000,00

Rec. Correntes

215.000,00

181.781,15

215.000,00

223.366,03

CAPITAL

297.000,00

6.250,00'

119.000,00

10.997,50

30.000,00

0,00

20.000,00

de Bens

4.000,00

Capital

138.000,00

Outras

Rec. Capital

125.000,00

TOTAL

6.345.500,00

6.250,00

4.000,00

0,00

10.000,00

0,00

,

,

7.467.500,00

,

PREVISTA

REALIZADA

ANO

ATÉ FEVEREIRO

ATÉ FEVEREIRO

,

68,707,000,00

13,397,000,00

13,943.422,20

!

IPTU

3.800.000,00

400.000,00

406.549,68

ISSQN

4.100.000,00

830.000,00

848.594,11

ITBI

600.000,00

100.000,00

111.767,26

IRRF

500.000,00

15.000,00

44.000,42

3.868.000,00

825.000,00

808.872,38

400.000,00

40.000,00

109.176,35

CORRENTES

TAXAS

Contr.Melhoria
Rec. Contribuições

10.000,00
780.000,00

130.000,00

Rec.Agropecuárias

30.000,00

5.000,00

734.000,00

122.000,00

Transf.Correntes

Transf.
Outras

69.690,63

10.500.000,00

10.950.937,79

2.545.000,00

430.000,00

405.147,18

CAPITAL

7,662.000,00

416,000,00

17.247,50

4.000.000,00

50.000,00

-

500.000,00

8.000,00

Capital

1.652.000,00

148.000,00

Rec. Capital

1.510.000,00

210.000,00

-

76.369,000,00

13,813,000,00

13.960.669,70

TOTAL

Periodo
janeiro
fevereiro
Totais

VLR REALIZADO - 1° BIMESTRE
Receita
Despesa
6.361.443,47

4.856.681,02

1.504762,45

7.599.226,23

6.555.459,10

1.043.767,13

13.960.669,70

11.412.140,12

2.548.529,58

546,422,20

18.594,11
11.767,26

I

29.000,42
(16.127,62)
69.176,35

I
I

(60.309,37)
(5.000,00)
66.686,40
450.937,79
(24.852,82)

,

(398.752,50)

i

(50.000,00)

r

(148.000,00)

i

(210.000,00)

17.247,50

Superávit

DÉFICIT

!

188.686,40

51.340.000,00

de Bens

7,599.226,23

6.549,68

-

Rec. Correntes

Oper. Crédito

0,00

SUPERÁVIT

-

-

Rec. Patrimoniais

Rec. Serviços

10.997,50

1

PREVISTA

RECEITAS

5.899.808,88

85.000,00
6.361.443,47

CONSOLlDAÇAO GERAL

Alienção

119.438,30

5.051.128,91

Transf.

Outras

38.989,16

4.600.000,00

Opero Crédito
Alienção

65.000,00

9.247,50
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LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO V
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo

da evolução do Patrimônio Liquido
nO 101/2000)

(Art. 4°, ~ 2°, Inciso 111,da Lei Complementar

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

DESCRiÇÃO
Déficit/superávit

(926.098,72)

Cobertura de déficit de
anos anteriores

2002

2001

2000

(7.558.900,99)

1.916.186,60

926.098,72

1.916.186,60

0,00

,

PATRIMÔNIO 'LÍQUIDO

DESCRiÇÃO
Ativo Real Liquido

2001

2000

e/ou Passivo Real
.Descoberto

.

2002

(3.208.658,07)

(5.124.844,67)

2.434.056,32

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO VI
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo

das Metas Anuais
nO 101/2000)

(Art. 4°, ~ 2°, Inciso 11,da Lei Complementar

REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO
RECEITA
DESPESA

2000
57.419.759,66
59.928.764,47

2001
61.216.242,01
60.040.893,81

2002 .~~
70.132.465,41
69.806.137,82

DEMONSTRATIVO DA COMPOSiÇÃO DA DESPESA

POR FUNÇÕES
Legislativa

Judiciária
Adlll. Planejamento
Agricultura
Def. Nac.Seg.Pub.
Desenv. Regional
Educação e cultura
Habitacão e Urbano
Ind. e' Comércio
Saúde e Saneamento
Assist. e Previdência
Transporte
Gestão Ambiental
Desporto e Lazer

i

I

TOTAL

2000
2.629.521,93
190.110,32
8.914.014,20
561.455,09
211.202,91
811.479,35
16.462,507,44
13.935.287,88
487.832,44
7.649.276,09
6.632.408,82
1.443.668,00

2001
2.657.984,02
326.169,70
8.342.657,69
624.820,49
242.108,80
176.305,62
19.099.713,08
11.182.487,43
968.2R6,71
8.490.252,69
6.533.773,84
1.396.333,74

-

-

59.928,764,47

60.040.893,81

-

2002
3.318.560,36
795.036,44
12.630.464,04
605.625,05
139.776,46
126.252,00
23.283.774,55
14.455,930,84
287.371,25
7.877.856,95
4.733.089,98

886.560,87
665.839,03
69.806.137,82

GUARAPUAVA, 30 DE JUN/ A OS/JUU2003
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ANEXO VII
ANEXO DE METAS FISCAIS
Avaliação da situação Financeira e Atuarial
(Art. 4', 9 2', Inciso IV, item a, da Lei Complementar n' 101/2000)

PREVID~NCIA SOCIAL

o

Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Municipio de Guarapuava e o
Plano de Custeio do Regime de Previdência Social, instituldos através das Leis ri' 1102/01 e 1103/01,
respectivamente, de 28 de dezembro de 2001, tem por finalidade assegurar, mediante contribuiçao, aos seus
beneficiários os meios de subsistência nos eventos de i.ncapacidade, velhice, inatividade e falecimento.

I

O Plano de Custeio do Regime de Previdéncia Social dos Servidores Públicos do Municlpio
de Guarapuava será financiado mediante recursos provenientes do Município, através dos,órgãos dos Poderes
Executivo e Legislativo, e das contribuiçôes sociais obrigatórias dos segurados ativos, inativos e pensionistas,
além de outras receitas que lhe forem atribuldas.
""

l

A contribuição mensal do Municipio através dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo,
será constitulda de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária

j

AnuaL,

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VIII
ANEXO DE METAS FISCAIS
Margem de Expansão

de despesas

obrigatórias

(Art. 4', 9 2', Inciso V, da Lei Complementar

A expansão das despesas de carater continuado
despesas e a previsão de se atingir superavit primaria.

de carater continuado
n' 10112000)

sera nula, face ao controle rlgido das

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTÁRIAS
ANEXO IX
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo

da Estimativa da Renúncia de Receita

(Art. 4', 92', Inciso V, da Lei Complementar

I

n' 10112000)

1

Para o exercido financeiro de 2004, o Municlpio prevê a concessão, a titulo de renúncia de
receita proveniente de incentivo ou beneficio de natureza tributaria, o montante de até R$ 1.200.000,00 (Um
milhao e duzentos mil reais), sendo R$ SOO.OOO,OO
(Seiscentos mil reais) a titulo de descontos concedidos para
pagamentos antecipado do IPTU-2004, e R$ SOO.OOO,OO
(Seiscentos mil reais) para novas emendas do Poder
Executivo Municipal com a devida aprovação do Poder Legislativo Municipal.
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DECRETO N' 56912003

LEI W 113612003

SÚMULA:

Declara
de Utilidade
Pública a ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA
BRASILAC.

30 DE JUN/ A 06/JUL/2003

o

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

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

Art. l' - Fica declarada de Utilidade
Pública a nlvel Municipal a ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA
BRASILAC. com sede nesta cidade de Guarapuava.
Inscnta no CNPJ sob n'79.321.485/0001-75.

i

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

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava. em 04 de julho de 2003.

Art. l' • Nomear o Se. FÁBIO ARAGÃO
KLUTHCOVSKI, para exercer o Cargo de Secretário de
Saúde, a partir de 01 de julho de 2003.

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

Gabinete do Prefeito' do Município de
em 30 de junho de 2003.

Guarapuava.

•
(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

I

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

===========

DECRETO N' 570/2003

'iõõõl

DECRETO N' 568/2003

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

o

Prefeito do Município de Guarapuava,
ESt9dQ do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Exonerar a pedido o Servidor
GELSON LUCIANO ERZINGER, do Cargo de Secretário
de Saúde, a partir de 30/06/2003, nomeado pelo Decreto
n' 190/2001.

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

RESOLVE
Art. 1° - Retificar parte do Decreto n°
314/2001, de 21.08.2001, onde se lê: R$ 6.677,28 (seis mil.
seiscentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos),
leia-se: R$ 4.517,28 (quatro mil. quinhentos e dezessete

reais e vinte e oito sentavas)_

I

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

em contrário.

Guarapuava.

Gabinete do Prefeito do Municipio
em 02 de julho de 2003.

Gabinete
do Prefeito do Municlpio de
Guarapúava, em 30 de junho de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal
(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

(a> VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

de

GUARAPUAVA,

30 DE JUN/ A 06/JUl/2003
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DECRETO N° 571/2003

Rita de Cássia Haffermam.

o

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das
datas supra citadas.

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

RESOLVE
Art. 1° - Nomear, em virtude de habilitação
em Concurso Público, de acordo com o que dispõe o art. 37,
inciso II da Constituição Federal e, de acordo com o art. 15,
seção 111, inciso I da Lei Complementar nO001/91 de 23 de
dezembro de 1991 e Lei n° 950/2000 de 27 de abril de 2000,
para exercerem

BOLETIM OFICIAL DO MUNiCípIO

os Cargos

GRUPO OCUPACIONAL
ENFERMEIRO

Guarapuava,

Gabinete do Prefeito do Munielpio
em 02 de julho de 2003.

de

(al VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

de:

PROFISSIONAL

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

A partir de 28 de maio de 2003
ChayaneAndrade
Caroline

Farina Risden

• DECRETO N° 57212003

Evandro de Borba

Kelll Cnstlna Tramontina

SÚMULA:

Mari Luci Prestes de Oliveira

Designa
membros
para
comporem o CONSELHO
MUNICIPAL DO PROJETO
PARANÁ 12 MESES.

Rita de Cássia Serpa Maciel
Rosangela

Cristina

o

Rech

Selma Aparecida Pereira de Almeida

Prefeito do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e considerando o contido na Lei n° 618/96
DE 07/11/96,

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ENFERMAEM

RESOLVE

A partir de 28 de maio de 2003

Art. 1° - Designar

Ana Maria Venâncio

rem o CONSELHO
12 MESES:

membros para compoMUNICIPAL DO PROJETO PARANÁ

Terezinha de Jesus Santos
REPRESENTANTES

DO PODER EXECUTIVO

A partir de 08 de junho de 2003
Titular: Mauro Battistelli
Suplente: Jorge Luiz Carollo Teixeira

Nilce Regina Alves
AGENTE COMUNITÁRIO
A partir de 11 de junho

DE SAÚDE

REPRESENTANTES
OFICIAL (EMATER)

DE ASSISTÊNCIA

TÊCNICA

de 2003

Cleuzi Teresinha Rodrigues
Deborah Leandro Casubek Martins

Titular: Altair Chiorato
Suplente: ltacir José Vezzaro
REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS
PRODUTORES RURAIS

João Maria de Oliveira
I,

Sírlei Rodrigues dos Santos Marcondes
Maria Trindade Coelho
Eloirse da Aparecida dos Anjos Passareli
Laudelino Barbosa da Silva
Maria Genir Camargo Inácio

Titular: Armando França Araujo
Suplente: Anton Gomes
REPRESENTANTES DA ASSISTÊNCIA TÊCNICA
PRIVADA EIOU ORZANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
Titular: Celso Roliof
Suplente: Itaeir Elói Sandrini

Titular: Orlando Peterl;n;
Suplente: Jair Pereira

Titular: Orlando Peterlini
Suplente: Jair Pereira

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE GUARAPUAVA ~ACIG

DAS COMUNIDADES

Titular: Wienfried Mathias Leh
Suplente: Célio Teixeira Cunha

Titular: Nlwton Valginhak
Suplente: Mario Poczynek

Titular: Léo Sérgio Ferri
Léo AGir Ferri
titular: Domingos de Barros
Suplente: Jenoel Bahls
Titular: Joel Silvério
Suplente: Aristides Guarnieri.

REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES
(DISTRITOS) DE GUARAPUAVA

Suplente:

Titular: Dirceu Fabrício
Suplente: Antônio Tadeu C. Ribas
Titular: Romancite Silvério .
Suplente: Dirceu Taques
Titular: IIdefonso B. de Moraes
Suplente: Walmor N. Santos

Art. 2° ~ Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando-se o Decreto n°
229/2001 e demais disposições em contrário.

Guarapuava,

30 DE JUN/ A 06/JUL/2003

REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES
RURAIS DE GUARAPUAVA

REPRESENTANTES DO SINDICATO DOS TRABA~
LHADORES RURAIS DE GUARAPUAVA

REPRESENTANTES
DE BENEFICIÁRIOS

GUARAPUAVA,
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Gabinete do Prefeito do
em 02 de julho de 2003.

Municipio de

,

Titular: Euclides Boscheto .
Suplente: João Zierwizikoski Neto
REPRESENTANTES

DO EXECUTIVO MUNICIPAL

Titular: Mauro Battistelli
Suplente: Jorge Luiz Carollo Teixeira
Titular: Rodrigo Baroni

Suplente: Jackson Pereira Lima
REPRESENTANTES
OFICIAL (EMATER)

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO

Prefeito Municipal

DE ASSISTÊNCIA
I

TÉCNICA

I

Titular: Altair Chiorato
Suplente: Itacir José Vezzaro

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

REPRESENTANTES
GUARAPUAVA

DO SINDICATO

RURAL DE

Titular: Armando França Júnior
Roberto Motta Júnior

Suplente:

REPRESENTANTES
GUARAPUAVA

.

DECRETO N° 57312003

SÚMULA:

Designa membros para
comporem o CONSELHO
DE DESENVOLVIMENTO
RURAL.

RESOLVE

.;i

Designar

membros

MUNICIPAL

DE DESENVOL-

REPRESENTANTES DE EMPRESAS PRIVADA DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL

r/l~,':.~,'.Itacir
Suplente:

Elói Sandrini
Celso Rollof

I

Titular: Johann Zuber Júnior
Suplente: Roberto Pfann

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

Art. 1° comporem o CONSELHO
VIMENTO RURAL:

DA SOCIEDADE RURAL DE
'

para

REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS AGRÕNOMOS OU TÉCNICOS
AGRíCOLAS
Titular: Celso Rollof
Suplente: Vilmar Kaghofer

I

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando~se o Decreto
n° 532/2003 e demais disposições em contrârio.

Guarapuava,

Gabinete do Prefeito do Município
em 02 de julho de 2003.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO

Prefeito Municipal
(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

de

GUARAPUAVA,

30 DE JUN/ A 06/JUU2003

MUNICiplO
GABINETE

ANO IX - N° 395
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DE GUARAPUAVA

MUNICiPIO DE GUARAPUAVA

DO PREFEITO

COMISSÃO ORGANIZADORA
DE CONCURSO PÚBLICO
HOMOLOGAÇÃO INSCRiÇÕES
TESTE SELETIVO 01/2003

RATIFICAÇÃO

REF: PROCESSO 04812003.

FUNÇÃO: MÉDICO GENERALlSTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

o

Gerente Geral no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Prefeito Municipal de
Guarapuava, conforme o Decreto nO 298/2001, e com base
no artigo 57, 11, 9 2", da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do
Municipio, RATIFICA a Dispensa de Licitação.

Seq

Nome

1 ANTONIO GERALDO P BARBOSA
2

967

EDEGAR BLEICHVELH TIBES DE MORAES

38614029

420

RNEIW312099/W/PR

4 ELIEZER SCHEIDT

529

1928853/PR

926

6870459/6

8 JULlANO DUQUE SCHEFFER
9 LUIZ FERNANDES MENDES ROCHA
10 MARCELO BIN)
11 MARCIA ALVES DE LIMA MOREIRA
12 MARIA LUZIA TOPANOTTI

(a) SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

2222383

1074

7 . JUAN VIDAL DELGADILLO MENACHO

Guarapuava, 02 de julho de 2003.

Rg

3 EDGAR RAUL PERALTA COLMAN

6 GEORGIA PEREIRA DE SOUSA

PUBLIQUE-SE

DE PSF

Inscrição

5 FIORELLA REHBEIN SANTOS

13 MAURICIO MICHALAK SENDESKI

1075

2813749

857

20851279

1079

38933721

904

M.9260488/MG

1078

62317833

416

06319685.1

1077

2174644.4

875

4749664.0

14 NEUZA MARIA BECKER

1080

6015908616

15 NORTON CALlXTO MAINARDES

1072

71513840

16 RAFAEL SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO

1076

5890702.2

17 SANTA MARTINS

881

1544474

18 SILVIO CESAR DE ALBERNAZFARIA

803

6015226423

1081

614.015. PR

19 TARCIZO PRESTES FILHO
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DE GUARAPUAVA
A COMISSÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO N° 257/2002

W~~tk8J~

PROCESSO N" : 048/2003 DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
OBJETO: Prestaçao de Serviços para manutençao
sistema aplicativo de uso do Sistema
Património Público.

do
de
DECRETO

N' 27/2003

. CONTRATANTE: Municlpio de Guarapuava.

CONTRATADA: CETIL-SISTEMAS

DE INFORMÁTICAS/A

PRAZO: 12 (doze) meses.

: DATA DA ASSINATURA

DA PRORROGAÇÃO:

Guarapuava, 03 de julho de 2003.

o Presidente da Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que
lhe sao conferidas por Lei,
RESOLVE

03/07/03

Nomear
CASAGRANDE BOSKA,
cargo de Assessora de
vencimentos pelo slmbolo

a Servidora EMILlA LUIZA
para exercer em Comissão o
Secretaria, percebendo seus
CN-2, a partir desta data.
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Gabinete do Presidente
Municipal, em 08 de maio de 2003.

ANO IX - N" 395
da Câmara

GUARAPUAVA,

Municipal, em 10 de junho de 2003.

(a) RENILDES DE JESUS DOS SANTOS
Presidente em exercício

(a) DORIVAL ANGELUCI
Presidente

DECRETO

DECRETO

30 DE JUN/ A 06/JUl/2003

N' 30/2003

o

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

N° 28/2003

O Presidente da Camara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que
lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

>,
Nomear
os Servidores
ENEIAS
ROBERTO HEYDT, ANDRIELI
IATSKIV e LURDES
APARECIDA MOREIRA
para exercerem em Comissão o
cargo de Assessor de Gabinete, percebendo seus
vencimentos pelo slmbolo CN-2, a partir desta data..

RESOLVE

Exonerar
o Servidor
WALDOMIRO
XAVIER DE PAULA, que exercia em Comissão o cargo de
Assessor de Secretaria, e percebia seus vencimentos pelo
simbolo CN-2, a partir desta data.

Gabinete do Presidente
Municipal, em 10 de junho de 2003.

da

Câmara

I

Gabinete
do Presidente
Municipal, em 02 de junho de 2003.

da

Cãmara
(a) RENILDES DE JESUS DOS SANTOS

Presidente em exercicio

(a) RENILDES DE JESUS DOS SANTOS
Presidente em exercício

DECRETO

N" 31/2003

"

DECRETO

O Presidente da Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que
lhe sâo conferidas por Lei,

N' 29/2003

O Presidente da Camara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que
lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

I
Nomear o Servidor WAGNER OLIVEIRA PILAR para exercer em Comissão o cargo de Assessor
de Gabinete, percebendo seus vencimentos pelo símbolo
CN-3, a partir desta data.

RESOLVE

Nomear o Servidor
MARILDO FAUSTINO RODRIGUES para exercer em Comissão o cargo de

Gabinete do Presidente
Municipal, em 10 de junho de 2003.

da

Assessor de Secretaria, percebendo seus vencimentos
pelo simbolo CN-2, a partir desta data.

Gabinete

do

Presidente

da

Camara

(a) RENILDES DE JESUS DOS SANTOS
Presidente em exercfcio

Câmara

