BOLET M OF, C AL
DO MUNICIPIO
Guarapuava, 21 a 27 de junho de 2004

Atos Administrativos do Município de Guarapuava
Lei Municipal Nº 354/93
LEI N.1353/2004

SÚMULA:
Dispõe sobre as
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o
ano de 2005 e dá outras providências.
A Câmara
Municipal
de
Guarapuava. Estado do Paraná, aprovou
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:

CAPiTULO I
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 exercicio financeiro de 2005.
Art. 2" • Na estimativa

das

receitas serão considerados os efeitos
das modificações na legislação tributária,
constante no Capítulo 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
Influenciara sua respectiva produtividade
e rendimentos.
Ar!. 4. - A manutenção
de
atividades, bem como a conservação e
recuperação de bens públicos, terão

prioridade sobre as ações de expansão
e novas obras.
Ar!. 5. - Os projetos em fase de

execução terão preferência sobre novos
projetos, especialmente aqueles que
exijam contrapartida do Município.
Art.

6e;! •

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.

Ano 10
Art. 6-A - Fica o Poder Executivo
autorizado
a dar continuidade
ao
processo de implantação do PAT Programa
de Aparelhamento
e
Modernização do Transporte Coletivo do
Município de Guarapuava, em conjunto
com as Empresas COr:'cessionárias,
objetivando
a modernização
do
transporte coletivo em nosso Município,
contemplando
os inyestimentos
previstos no Anexo I da Lei 1235/20Ô3.
Parágrafo Único - Para fins de
implantação do Programa, as Empresas
Concessionárias
deverão efetuar
investimentos
no valor
de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais),
correspondente
a parcela
de
investimento
do Município,
para
compensação com futuros débitos de
Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza -ISSQN.
Art, 7. - As aiterações na política
de pessoal e respectivas despesas,
obedecerão as disposições constantes
no Capltuio V da presente Lei.

Nº 441

,

ensino, observarão no mínimo o limite
fixado no artigo 212 da Constituição
Federal do Brasil, em consonância com
as Leis n.s 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 d.espesas
serão observados as prioridades e metas
determinadas no artigo 82 desta Lei, com
a manutenção e funcionamento dos
serviços já implantados.

CAPíTULO 111
DAS ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E METAS
FISCAIS

CAPiTULá 11
DO ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art. 8•• O Orçamento Municipal
compreenderá as receitas e despesas
da administração direta mantidas pelo
Municlpio, de modo a evidenciar as
pollticas e programas de governo,
obedecidos
na sua elaboração
os
princlpios da anualidade,
unidade,
universalidade, equilíbrio e exclusividade.
Ar\. 9 •• Na elaboração
do
Orçamento Geral do Municipio serão
observadas as diretrizes .especificas de
que trata esta Lei.
Art. 10 - As despesas com pessoal
e encargos sociais, não poderão exceder
o limite estabeleado na Lei Complementar
n.1 01, de 04 de maio de 2000.
Ar\. 11 - As despesas com a
manutenção e o desenvolvimento do

Art, 14. O Municlpio poderá rever
e atualizar a sua ieglslação tributária para
o exerclcio de 2005.
Art, 15 • O Projeto de Lei
Orçamentária
poderá apresentar
programação de despesas à conta de
receitas decorrentes das alterações da
legislação tributária, encaminhadas à
Câmara Municipal na forma do artigo 15,
desta Lei.
Ar\. 16 - A Administração
Municipal priorizará, o estabelecimento
de objetivos e alcance de metas anuais
em valores correntes e constantes,
relativas
às receitas,
despesas,
resultados nominal e primário e montante
da dívida pública, para o exercício a que
se referirem e para os dois seguintes.
Parágrafo
Único - Cabe a
Administração Municipal:
a)
promover
mecanismos
para

f
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elevação da receita tributária e
estabelecimento de metas de renúncia
fiscal;
b)
manter o equilibrio entre receitas
e despesas e critérios de limitação de
empenho;
c)
implantar sistema de coleta de
dados estatísticos, visando mensurar o
resultado das ações desenvolvidas junto
à população;
d)
promover o levantamento de

"'Guarapuava,

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

CAPíTULO V
DOS OBJETIVOS NA GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS

custos e avaliação de resultados dos
.programas financiados com recursos
orçamentários;
e)
prever a incidência de Riscos
Fiscais;
Q
prever a evolução de despesas
com reajustes salariais e outras que
influenciem o desequilíbrio orçamentário;
g)
fiscalizar
os
processos
administrativos,
financeiros
e
orçamentários;
h)
elaborar relatórios bimestrais de
Avaliação de Melas.

CAPíTULO IV
DA AVALIAÇÃO DO CUSTO
BENEFiCIO

Art. 17
"desenvoiverá
apropriação de
de demonstrar
orçamentária.

- O Poder Executivo
sistema gerencial de
despesas, com objetivo
o custo de cada ação

Parágrafo Único - No ãmbito
das atjvidades,
será desenvolvido
sist~made avaliação que evidencie:
I- Implantação de sistema de
coleta de dados estatísticos através
de "mapas estatísticos"
das ações
desenvolvidas a serem elaboradas e
encaminhadas até o dia 10 do mês
subsequente,
à Administração
que
evidencie:
a) a execução
das ações
realizadas junto à população;
b) o número
de pessoas
atendidas;
c) os recursos
financeiros
gastos;
d) o custo das atividades.

11- Avaliação dos resultados
a) avaliação
de resuitados,
comparando o previsto com o
realizado, e evidenciando a
relação custo x beneficio,
visando a adequação das
ações para o maior alcance
dos resullados obtidos;

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 pessoai
conforme as necessidades, porém a
instituição, concessão e ou aumento de
qualquer vantagem pecuniária e/ou
remuneração,
ou adaptações
na
estrutura de carreira e a admissão de
pessoal, a quaiquer titulo, pelo.s órgãos
e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituidas
pelo Municfpio, deverá ser observado o
contido no art. 37 da Constituição
Federal, do disposto na Lei Orgânica
Municipal, nos limites estabelecidos na
Emenda Constitucional n' 25 de 14 de
fevereiro de 2000 e na Lei Complementar
n'101 de04demaiode2000.
Art. 20 - As despesas totais com
pessoal compreendem: o somatório dos
gastos com os servidores
ativos,
inativos, pensionistas, agentes polflicos,
com quaisquer espécies remuneratórias,
tais como vencimentos e vantagens fixas
e variáveis, subsídios, proventos da
aposentadoria,
reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas
extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem com encargos sociais e
contribuições recolhidas pelo Município
às entidades de previdência.

21 a 27 dé junho

de 2004

líquida, a seguir discriminados:
I.
Poder Executivo
54%
(cinqüenta e quatro por cento).
11.
Poder Legislativo 6% (seis
por cento)

9 12 • Na verificação
do
atendimento dos limites estabelecidos,
não serão computadas as despesas:
I.
de
indenização
por
demissão de servidores ou empregados;
fi.
relativos a incentivos à
demissão voluntária;
111. derivadas de oonvocaçãode
seçõesextraordináriada Câmara Municipai;
IV.
decorrentes de decisão
judicial e da competência de período
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 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.

9 2' - ObselVado o disposto no
inciso IV do 9 12, as despesas com
pessoal decorrentes
de sentenças
judiciais serão incluídas no limite do
respectivo Poder.
9 32 - Para cumprimento deste
artigo o Município fica autorizado a
realizar Concurso Público para admissão
de p~ssoal,quando necessário.
Seção I
Dos Restos a Pagar

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

Art. 21 • Para os fins do art. 169
da Constituição, a despesa total com
pessoal, em cada periodo de apuração
e em cada Poder, não pOderá exceder
os percentuais
da receita corrente

Parágrafo
Único
Na
determinação das disponibilidade de
caixa serão considerados os encargos
e despesas compromissadas a pagar
até O final do exercício.
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de contas e o respectivo parecer prévio;
da Execução Orçamentária
e o Relatório de Gestão Fiscal.

O Relatório

Da Preservação do Patrimônio
Público

Parágrafo
Art. 23 - É vedada a aplicação da

receita de capital derivada de alienação
de bens e direitos que integram o
patrimônio público para financiamento de
despesas correntes, salvo se destinadas
por Lei aos regimes de previdência
social, geral
públicos.

e próprio

dos servidores

Art. 24 - A Lei Orçamentária
inc!uirá
novos
projetos
após
adequadamente
atendidos os em
andamento
e contempladas
as
despesas de conservação
Público.

do Patrimônio

CAPíTULO
VI
DA TRANSPARÊNCIA,
CONTROLE
FISCALIZAÇÃO

E

Art. 25. - São instrumentos de
transparência da gestão fiscal, aos quais
será dada ampla divulgação,
inclusive
em meios eletrônicos de acesso público:
os planos,
Orçamento
e Leis de
Orçamentárias;

A

através do Programa

"Planejamento

Comunitário" e realização de audiências
públicas,
durante
os processos
de
elaboração dos planos, Lei de Diretrizes
Orçamentárias
e Orçamentos.

CAPíTULO
VII
DAS DISPOSiÇÕES
FINAIS

Art. 26- Não se admitirão emendas
ao Projeto de Lei Orçamentária
que vise
conceder
dotação para instalação
ou
funcionamento
de órgão Çlue não esteja
legalmente
constituído,
entretanto.,
confonne determina a Lei nQ 4.320/64 em
seu artigo 42, fica o Poder Executivo
Municipal
autorizado
a abrir créditos
adicionais suplementares
para reforço de
dotações orçamentárias já existentes.

Seção I
Da Transparência da Gestão Fiscal

Diretrizes

Único

transparência
será assegurada também
mediante incentivo à participação popular

Art.
27 - No Projeto.
de Lei
Orçamentária, as receitas e as despesas
serão
orçadas
segundo
os preços
vigentes em agosto de 2004.

Parágrafo
Orçamentária:

as restações

Único

-

1- corrigirá os valores do Projeto
de Lei segundo a variação de preços,
previstas para o período compreendido
entre os meses de agosto e dezembro
de 2004,
explicitando
os critérios
adotados;
11- estimará os valores
e fixará os valores da despesa

da receita
de acordo

com a variação de preços previstas para
o exercício de 2005, ou com outro critério

que estabeleça;
11I- 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).
Art. 28 - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação,
revogadas
as disposições
em contrário.

Gabinete

do Prefeito do Município

de Guarapuava, em 23 de junho de 2004.

(a) VITOR

HUGO

RIBEIRO

BURKO

Prefeito Municipal

(a) SERGIO AUGUSTO
MICHALlSZVN

A Lei

Secretário de Administração

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO
PROGRAMAS,

METAS

I
E OBJETIVOS

MUNiCípIO DE GUARAPUAVA- PARANÁ
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) Exercicio 2005
PROGRAMAS

METAS E OBJETIVOS

LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO
MUNICIPAL

.

Dar continuidade e apreciar o proee~so legislativo para as metérias de competência
fiscalização financeira e orçamentária do municlpio.

DA CÃMARA

FUNCIONALISMO

Tlol~f1tie F.~/(ltiOSpilnl qUfllificnçíío e aperfeiçoamento,

OBRAS

Adcqum;iio no prédio visando a melhoria na área de segurança;;
Obras de conservaç.ão e ampliação do prédio do legislativo,

AQUISiÇÃO

municipal e aplimorar métodos de

pagamento tie Cu rsos de curta duraçno.

Manutenção da frOla existente c ampliação da mesma com a aquisição de 02 veiculas

DE VEicULOS

novos,

AQUISiÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE

-

Aquisição e manutençilo de equipnmentos e materiais necessJirios para a infnnTIlltizaçilo geral do legislativo
municipal;
Aquisição de equipamentos para a manutenção do Canal Legislativo.

CONTRATAÇÃO
DE SERViÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

-

Contratação de serviços técnicos especi;ilizados de infonnálica;
Contratação de Assessorias especializadas que se fizerem necessárias.

AQUISiÇÃO
DE EQUIPAMENTO
E
MATERIAL PERMANENTE
PARA
CRIAÇÃO DA RÁDIO CÃMARA

Aquisição de equipamento

e m<llerial permanente para a criaçHo <.laRá<.lioCâr:nam.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GERÊNCIA GERAL

I

I

PLANEJAMENTO EsmATÉGICO
AÇÔES DO MUNICiPIO

DAS

Realizar em conjunto com
Mobilizar as entidades do
planejamento eSlraléglco
Ar1icular contatos com os
interesse comum.

as demais Secretarias o Planejamento Estratégico das Ações do Municipio;
município, a comunidade e associações de bairros para discutir
melas do
na área econômica, educacional, e social;
demais municípios da região para desenvolver planejamento e projetos de

as

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

Manter contatos com o governo
e busca de recursos.

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

Coordenar a elaboração do Plano PlurianualPPA 2006-2009.
Orçamentária Anual do Município para o exercício de 2006.

ESTRUTURAÇÃO ADMINISmATIVA
ANANCEIRA

Dotar o Poder Público da Inlra-estrutura necesslHia para a elaboração do Plano Plurianual - PPA 20062009, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2006;
Promover integrações entre as diversas secretarias;

AOUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA

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 soltwares que venham a
gerar maior controle, eficiência, rapidez, segurança e ampliar a arrecadação municipal, agilizando a
prestação de contase melhorando o atendimento a população.

OUALlFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Melhorar a qualidade de atendimento à população;
Promover CursosfTrelnamentos
para todos os colaboradores,
desempenho de suas funções;
Projeto de melhoria da auto-esllma do cidadão Guarapuavano

PLANEJAMENTO

DE PROJETOS

Elaboração

de projetos

federal, estadual

estratégicos

e oulras entidades

para firmar convênios,

da Lei de Diretrizes Orçamentárlas

visando a capacitação,

para o desenvolvimento

parcerias

sócio-econômico

e Lei

para melhor

do Município.

MELHORIAS FíSICAS NO PAÇO MUNICIPAL

Promover melhOrias e adaptações, principalmente no Paço Municipal,
administração e principalmente no atendimento ao público.

AQUISiÇÃO DE VEfcULOS

Ampliar a Irota que atende todas as demais secrelarias
seNiços realizados pelo municipio aos seus municipes.

MANTER O REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA

Dar cobertura aos benefíctos da aposentaria e pensões aluais e futuros, através do Instituto de
Previdência dos SeNldores Públicos do Município de Guarapuava - Guarapuava -PREV.

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
MICROFILMAGEMlDIGrTALlZAÇÃO

Dotar a administração municipal
dos documentos do Município.

PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL

Desenvolver

MANUTENÇÃO DA ADMINISmAçÃO
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, orçamontos, arrecndação, fiscalização tributária e patrimonial e na
supeNisão de suas atividades administrativas.

programa

de equipamentos

visando Implantação

municipais

nocessarios

de qualidade

visando melhorias

na

dando suporte e mais eficiência

para a microfilmagem

total nas mais diversas

nos

ou digitalização

ações do munlclplo.

CONSmUçÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
DE PREDlOS PUBLlCOS.

Dotar a prefeitura de uma nova organização, mais moderna e eficiente, na prestação de seNiços
admlnistrallvos,
a colellvldade, 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, rcformulação e consolidação dos servidores do
regime Jurídico único e revisão no Código Tributário Municipal.
Promover açOos que envolvam a edificação ou ampliaçAo e relormas de prédios para os seNiços
públicos.

ENCARGOS FINANCEIROS DE
EMPRESTIMOS

Continuar nas ações relativas ao atendimento
decorrentes de empréstimos e financiamentos

REESmUTURAçÃO

ADMINISmATIVA

de compromissos de amortizações, juros e comissões
com estabelecimentos
bancârios o outros congêneres.

ENCARGOS DA DíVIDA PUBLICA

Atendimento de oompromissos

AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO

Executar a política municipal de desapropriação
de imóveis declaradas de interesse social,
necessários a ampliação do patrimônio público, em conformidade com o art. 46 da LRF 10112000.

PAmlMÔNIO PUBLICO

Proceder a ações no levantamento
bens considerados
Inservíveis.

RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Estabelecer ações da atendimento ao serviço público, com a aquisição
móveis e utensilios em geral, para administração direta e indireta.

PROMOVER O AUMENTO DA
ARRECADAÇÃO

Promover açõcs que proporcionem o aumenlo na receita do município;
Melhorar a estrutura de fiscalização do municipio;
Elaborar planos para cobrança da dívida ativa.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS
ATIVIDADES DAS SECRETARIAS

Desenvolvor ações de controle
todas as secretarias.

ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA NOS
DlsmlTOS DO MUNICIPIO

Criar estrutura administrativa própria nos distritos,
um maior desenvolvimento
do munlcfplo.

decorrentes dos parcelamenlos

e atualização

e acompanhamento

da divida contraída junto ao INSS e PASEP.

dos bens patrimoniais,

In loco dos diversos

facilitando

bem como das alienações

e renovação

projetos

o atendimento

à

dos

de equipamentos,

execulados

população

por

e objetivando

Guarapuava,

21 a 27 de junho de 2004
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SUPORTEADMINISTRATIVOEFINANCEIRO
AOLEGISLATIVOMUNICIPALEÀS
ADMINISTRAÇÕESINDIRETASDO
MUNiCíPIO

Dar suporte adminslrativo e financeiro ao Legislativo Municipal e às Adminslrações Indiretas do Municipio
(Fundo Municipal de Saúde - FMS, Fundação Educacional de Guarapuava. FEG, Fundação de Esporte e
Recreação de Guarapuava.
FERG. Fundação do Bem Estar do Menor - FUBEM, Fundo Municipal de
Trânsito - FUMTRAM, Fundo da Infância e Adolescência - FIA, Fundo de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros - FUNAEBOM, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de G~arapuavaGUARAPUAVAPREV,
auxiliando dessa forma no desenvolvimento de suas atividades afins.

DESPESASCOM PESSOAL

Manutenção e contralação de pessoal nas Secretarias de Planejamento, Admini::;lração, Finanças e
Gerência Geral.
Realização de Concurso Público para suprir as necessidades de pessoal de todas as Secretarias.
Contratação de serviços lerceirizados para suprir as necessidades do Municipio.

PROCURADORIA GERAL
AQUISiÇÃO DE LIVROS E
PROGRAMAS JURiDICOS

Dotar a procuradoria geral de ferramentas
qualidade ao município

REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DOS
EXECUTIVOS FISCAIS

Incrementar e agilizar o ajuizamento
arrecadação.

TREINAMENTO DE PESSOAL

Capacitação
ao cidadão

AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA

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

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA AOS
COMPROVADAMENTE NECESSITADOS

Dotar de condições
carentes.

CONCURSO PÚBLICO

Realização

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

dos advogados

Agilizar a informação

Manutenção

DESPESAS COM PESSOAL

e andamento

dos executivos

visando uma maior produtividade

a procuradoria

de Concurso

acerca da legislação

municipal

de pessoal da Procuradoria

jurídica

fiscais visando a melhora

e um atendimento

para que possa ser prestada

Público para preenchimento

e contratação

à prestação de uma assessoria

necessárias

assistência

de

da

de melhor qualidade

judiciária

de 09 vagas de Advogado

gratuita

aos

do Município.

existente.

Gera! do Município.

SECRETARIA EXECUTIVA
Duvidaria

Geral,

Assessoria

de Comunicação

Social,

Secretaria

Secretaria

.Geral.

Cerimonial,

Assuntos

Co~un!tárlos

Executiva

COORDENAÇAO, INTEGRAÇAO E
ARTICULAÇAO POLlTICA: INTERNA E
EXTERNA.

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

PROGRAMA.DE APERFEiÇOAMENTO
DAS RELAÇOES NO TRABALHO,
MELHOR CAPf\CITAÇÃO DO
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EM
PARCERIA COM NDRH.

Contratação

CONVÊNIOS E PARCERIAS COM
INSTITUiÇÕES PÚBLICAS E
PRIVADAS

..
Realização

de empresas

de serviços

especializadas

de Interesse

cursos de aperfeiçoamento

de

profissional.

público.

DESENVOLVIMENTO DE
POLlTICA REGIONAL

ContrataçAo
regional.

de empresa

PLANEJAMENTO COMUNITÁRIO

Manutenção

e aperfeiçoamento

FLUXO DE INFORMAÇÕES E
SISTEMA DE ATENDIMENTO

Melhoria do sistema de atendimento:
Retorno de Atendimento do Cidadão.

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Conscientização

ACOMPAN.HAMENTO DAS RELAÇÕES
DOS ORGAOS E SERViÇOS DA
ADMINISTRAÇÃO COM O PÚBLICO

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

VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS
SERViÇOS.

Implantação

Duvidaria

especializada

aptas a realizarem

de equipamentos

- consultoria

dos Seminários

nO desenvolvimento

de projetos

de Planejamento

Comunitário.

Aquisição

de equipamentos

de informática,

e deveres

dos cidadãos.

de abrangência

Geral

quanto aos direitos

do serviço Disc.Cidadão.

implantação

do RAC-

dos funcionários
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Assessoria de Comunicação

IMAGEM

INSTITUCIONAL

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
MíDIA ELETRÔNICA

Social

Confecção de malerial informativo institucional (Jornal Interno Endomarketing)
Contratação de empresa especializada
em serviços graficos.
Divulgação em rádios, jornais, revistas e tvs.

DIVULGAÇÃO
DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS

INTERNA

(INTERNET)

CAMPANHAS
INFORMATIVAS
UTILIDADE PÚBLICA

DE

Contratação

de empresa especializada

Manutenção

do sistema de comunicação

para manutenção

Contratação

de empresa

Contratação

de empresas

da imagem institucional.

interna.

especializada

para atualização

e manutenção.

especializadas.

Assessoria de Relações Públicas
SISTEMA DE CORRESPONDÊNCIA
CENTRALIZADO

Ampliação

SISTEMA DE ATENDIMENTO
VIP AO
USUÁRIO DO PAÇO MUNICIPAL
E
DEMAIS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.

Manutenção da qualidade de atendimento ao munfcipe,
ao cidadão - usuário - do serviço público municipal.

BANCO DE DADOS

Manutenção

ATUALIZAÇÃO
E DIVULGAÇÃO
DO
CALENDARIO
DE EVENTOS DO
MUNiCípIO PELA SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
E CULTURA E COMITE DE
CULTURA

Confecção

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

Criação e confecção
correspondências.

ORGANIZAÇÃO

Contratação de empresas especializadas
de floricultura e Serviços gráficos.

de equipamentos

e atualização
de material

de informática

e manutenção.
prestando

um atendimento

de melhor qualidade

de Banco de Dados

impresso

de divulgação.

Utilização

de rádios, jornais e tvs.

,

de materiais

e contratação

de empresa

especializada

para entrega

de

Serviço de Cerimonial
DE EVENTOS

em: Sonorização

de eventos;

Serviços

de bule I!. Serviços

Assessoria de Assuntos Comunitários
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA
REOE DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS
DA SOCIEDADE CIVIL

Assessoramento
Representativas.

legal e administrativo às Associações de Moradores
Formação e Capacitação de Lideranças.

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO
CADASTRO DAS ASSOCIAÇÕES E DEMAIS
ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS

Ampliação

e qualificação

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

Orientação,

assessoria

da Equipe e aquisição

na elaboração

de equipamentos

de projetos

e prestação

e demais

Entidades

de informática.

de serviços

burocráticos

às Entidades.

PROCURADORIA GERAL

,

PROJETOS DE REVITALlZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
DE GUARAPUAVA

Elaborar lodos os projetos de infra-estrutura tais como: iluminação publica, pavimentação,
galerias
pluviais, saneamento básico, segurança e acessos adequados;
Aevitalização da Infra-Estrutura dos seguintes Distritos Industriais: Distrito Guaratu, OIG I e 11,COI,
Guará, Atalaia, Palmeirinha e Entre Rios e distrito da BR 277.
Priorizar as ações baseadas na urgência das deficiências levantadas, nas parcerias com Governo
Estadual, Federal e Empresário iocalizados nos Distritos.

CADEIAS PRODUTIVAS

Viabilização da implantação da Cadeia Produtiva da Madeira, firmando convênios
da Madeira, SEBRAE e FIEP e outras Entidades Afins.

PROJETO DE VITALlZAÇÁO

DA BR 277

com: ACIG, Sindicato

Viabilizar com parcerias e Convênios, projetos de Infra-Estrutura no trecho da BR 277 que cruza o
perfmetro urbano de Guarapuava;
Desapropriação
de áreas frontais a BR 277 para fomentar a abertura de empresas.

ZPF -ZONA DE PROCESSAMENTO
FLORESTAL

Firmar parcerias e convênios com entidades
Florestal da região de Guarapuava.

CATÁLOGO EM CO ROM DOS PRODUTOS
E SERViÇOS DE GUARAPUAVA

Viabilizar em parceria
Guarapuava;

PORTAIS DE GUARAPUAVA

Firmar parceria com a Secretaria de Turismo
Portais na BR 277, voltados para informação

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.

com entidades

afins visando a criação da Zona de Processamento

afins um catálogo

de todos os produtos e serviços

de

para assessoramento,
viabilização e implantação
e comercialização
de produtos de Guarapuava.

de

I
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BANCO DO EMPREGO COM
PROFISSIONALIZAÇÃO

:,,~,~..

Viabilizar atraves da internet um Banco do Emprego destacando
município.

FOMENTAR A CRIAÇÃO DE
COOPERATIVAS DE PRESTAÇÃO
SERViÇOS

DE

Firmar parceria com o SEBRAE
Prestação de Serviços;

e entidades

~ ..~"..,,::iJ

mão-da-obra

qualificada

afins, para a criação de cooperativas

disponível

e associações

no

de

OFICINAS DE EMPREENDEDORISMO

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

INTERNET

Criar sitas de negócios e sita da cidade. enfocando os produtos, serviços, informações
investimentos na cidade, banco de dados, entre outras informações estratégicas;

,

ROTEIRO DO COMERCIO

E SERViÇOS

sobre

Criar um processo de divulgação das principais ruas de comércio.8 serviços de Guarapuava.
Propor parceria aos empresários para a revilalização da Rua Guaíra entre Saldanha Mannho,
Floriano Peixoto e oulras;
.
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,
inclusive a criação de uma agência de desenvolvimenlo.

INCUBADORA

Construção da Incubadora Industrial
pelo Projeto Bairros em Ação;

INDUSTRIAL

SELO VERDE E SELO SOCIAL

~i~mar.convênio
Social, SEBRAE,
Selo Social.

com entidades
Universidades

de Guarapuava

e construção

afins _pa~a cursos, treina~enlos,
e Faculdades,

•

de outras

pequenas

a'p0io logístico,

buscando

incubadoras

enlre oulras açõ~s;

entre outras, visando a divulgação

sobre o Selo Verde e

,

,

Marechal

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

Criaçao de novos Mini Distritos

I!,!DUSTRIAIS

PROJETO EMPREENDER

ACIG/SEBRAE

Industriais

nos prinCipaiS bairros de Guarapuava:

Fazer parcerias com o SEBRAE e a ACIG apoiando
mais diversas atividades econômicas do Municipio.

a criação de Câmaras

ou Nucleos

setoriais

nas

I

APOIO AS SECRETARIAS DA
AGRICULTURA E TURISMO EM AÇÕES DE
FOMENTO

Fomentar e participar em Feiras 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 Produlivas,
inclusive com implantAção do centro regional de comercialização ..

PLANO DE ATUAÇÃO ~NTEGRADA COM
MUNICIPIOS DA REGIAO,

Apoiar e fazer parcerias para a criação de um calendário de Eventos Integrado.
Apoiar e fazer parcerias para a consolidação de uma Agência Regional de Desenvolvimenlo.
Realizar viagens de interesse econômico do Município.

PARCERIAS COM SEBRAE, UNICENTRO,
FACULDADES E DEMAIS ENTIDADES AFINS

Apoiar treinamento para micro e pequenas empresas
eventos voltados ao aperfeiçoamento
profissional.

PROGRAMA DE QUALIDADE
SECRETARIA DE INDÚSTRIA

Iniciar a implantação de programa de qualidade
contratação de empresa especializada;

INCUBADORA

NA
E COMERCIO

TECNOLÓGICA

participar

em seminários,

total na Secretaria

palestras,

de industria e Comércio

através de

I

Apoiar a implantação e viabilização da Incubadora
Sesi, Fiep, Sebrae e demais entidades afins.

Tecnológica

em parcerias

com Unicentro,

Senai,

I

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

OBRAS DE INFRA,ESTRUTURA

cursos e

em terrenos

e

J

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
contratando empresa especializada.

CRIAÇAO DO PORTO SECO EM
GUARAPUAVA

Iniciar discussão

REALlZA~O

DE ENCONTROS

Fazer parcerias

REALIZAÇÃO

DE CONVÊNIOS

Firmar convênios com órgãos do Governo Federal e Estadual, InstltulçOes Privadas
desenvolvimento
econOmlco do Munlc(plo, em projetos especIficas e afins,

Realizar viagens de contatos
para verificar

do MunIcípio a nível nacionãl e internac10nai

para atração de investimentos
se é viável economicamente

para a realização

da II Tecno-amblental

empresariais

Inclusive

para o Município.

a criação de Porto Seco de Guarapuava

e outros eventos de Interesse do Municfpio.
para o

Adquirir máquinas e equipamentos para cursos e treinamentos na área de confecção;
Contratar cursos para formação da mão.de-obra;
Firmar parcerias para cursos e treinamentos com entidades afins, tais como: Conselho Municipal
doTrabalho, FIEP, SENAI, SERT, ACIG, Secretaria Municipal de Promoção Social, entre outros,
Realizar viagens de negócios e Visitações técnicas com os empreendedores,

PROJETO FACÇÃO (CONFECÇÃO)

DESPESAS COM PESSOAL

Manutenção

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 a.prlmoramento de seus
negócios.

FOMENTAR A AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GUARAPUAVA
PROGRAMA

BAIRROS

EM AÇÃO

EM

e contratação

de pessoal da Secretaria

de Indústria a Comércio.

Apoiar as atividades da Agência de Desenvolvimento
Local e Regional;
Promover a Integração dos Municípios da Região, entidades e outros parceiros,
Elaborar Projetos para obter junto ao Governo Federal e Exterior, recursos objetivando
da Regional.

o crescimento

Desenvolver Programa de Geração de Emprego e Renda através da criação, capacItação
acompanhamento
de micro e pequenas empresas;

e

,
,
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Firmar parcerias com as entidades como SEBRAE, ACIG, e outros no sentido de desenvolver
Programa de Geração de Emprego e Renda nos Bairros e Distritos do Município;
Intermediar
Fomentar

Recursos
e incentivar

Financeiros

_,,.,,.,_

um

para o Programa;

a construção

I

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
integrado das empresas e assuntos afins;
Promover

cursos de lideranças,

gestão

Promover feiras para divulgação,
programa.
Promover

missões

técnicas

Desenvolver

CRÉDITOPARAMICRO-EMPRESÁRIOS

,

de lideranças

ao "Primeiro

de Geração

e serviços

dos participantes

!

e auxiliar em ações de melhoria

Federal

da administração

fazer convênio~

da qualidade

Emprego".

de Emprego e Renda através do artesanato.

Esfabelecer contatos com Governo
sustentabilidade
da CCRIE.
Dispor de ferramentas

no

j
t

Manter parceria com a CCRIE - Casa de Credito e Incenlivo ao Em-preendedor,
financeiros.

Apoiar, inclusive

o marketing

e cursos profissionalizantes;
dos produtos

para busca de novas tecnologias.

para incentivo

Programas

para promover

j

empresarial

comercialização

Promover a capacitação e desenvolvimento
de vida nos bairros e distritos.
Viabilizar programa

a criação de associações

e Entidades

I
visando recursos
1

aportando

recursos

para auto-

pública para auxiliar a CC~IE na sua gestão.

com outras",instituições

de micro fréditos,

tais como o Banco Social.

. ",.\

I

VIAÇÃO, OBRAS E SERViÇOS URBANOS

'"i

SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL

Pavimentação astaltica de ruas
Pavimentação cf pedras irregulares
Conservação de ruas e estradas
Recapeamentos
asfálticos
Abertura de vias de ligação
Execução de anti-pó
Aquisição de equipamentos,
máquinas

PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Iniciar a Construção do Parque das Américas
Conservação e reforma das praças, parques,
Reformar, ampliar, restaurar,
Guarapuava.

PRÓPRIOS PÚBLICOS

construir

e materiais

,

necessários.

jardins e logradouros

e manter as instalações

públicos

existentes

os prédios públicos

no município.

do município

de

I

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Reposição de materiais necessários;
Ampliação do sistema de lIuminação Pública;
Melhorias do sistema de Iluminação Pública existente.

I

LIXO E ENTULHOS

Manutenção e melhorias dos serviços prestados;
Manutenção do aterro sanitário controlado;
Aquisição de equipamentos
necessários;
Apoiar e ampliar o sistema de coleta seletiva de lixo reciclável.

j

URBANIZAÇÃO DE VIAS

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

GALERIAS PLUVIAIS

Manutenção, melhorias 8 ampliação do sistema existente;
Aquisição de equipamentos
necessários;
Melhorias da fábrica de manilhas,

MAQUINAS, VEICULOS E
EQUIPAMENTOS

Aquisição reforma,
serviços públicos.

PONTES E BUEIROS

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

PESSOAL

Salários e encargos dos servidores
Reposição integral das perdas saiariais, treinamento
Acompanhamento
social e estímulo à boa prestação

substituição

de veícuios,

máquinas

I

e equipamentos

para melhor execução

dos

I

:

Seqüência da Municipalização do trânsito do Município;
Aquisição de veículos, equipamentos
e materiais necessários;
Melhorar a sinalização existente em todas as ruas do município.

TRÃNSITO
I
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CADASTRO URBANO
,

I CADASTRO RURAL
I,

•
e desenvolvimento
do serviço público.

"
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•
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"
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E URBANISMO~"

"
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profissionai

"

;'!~-

,

dos servidores.
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Promover os meios para a devida atualização cartográfica do Município de Guarapuava, nas suas
áreas urbanas já mapeadas e ainda não mapeadas, a nível cadastral.
Promover os meios para que os mapeamentos cadastrais estejam inseridos dentro de um sistema de
Geoprocessamento.
Realizar Programa de regularização de numeração predial.
I
Promover os meios para o mapeamento rural do Município em escala adequada para Cadastramento Rural,
a exemplo do mapeamento existente para a área correspondente à Bacia do Rio das Pedras já mapeada.

I

•
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Promover os meios para o cadastramento
georeferenclamento.

das propriedades

rurais do Munlclplo,

do Mun~crpio - 9]

com

GEOPROCESSAMENTO

Promovar os meios para que o sistema de Geoprocessamento
Municipal possa ser expandido para
uso, nas diversas secretarias municipais, a partir de um sistema para usuário, com os devidos
respaldos de segurança e compartllhamenta
de Informações.
I
Promover os meios para a eletiva implantação do Sistema Integrado de Geoprocessamenlo,
onde os
Bancos de Dados e sistemas utilizados pelas diversas secrelaria~ tenham compatibilidade
e condições
de integração entre si.

BANCO DE DADOS

Promover os meios para Que a Secretaria possa disponibilizar serviços. mapeam~ntos
urbanística de sua competência, aos cidadãos, através do Site Oficiai do Município.

PLANO DIRETOR

Regulamentação
das Leis Complementares
do Plnno Diretor.
Promover os meios para a efetiva aplicação do Plano Diretor.
Promover os meios para a atualização do Plano Diretor Urbano existente e sua complementação,
de
forma a abranger todo o territ6rio Municipal (áreas urbanas e rurais).
Realizar estudos para implantação do Plano DIretor do Distrito de Entre Rios.
Promover ações no sentido do coordenar, executar e fiscalizar projetos urbanos de acordo com as
Diretrizes do Plano Diretor e do Executivo Municipal.
I

PROJETOS URBANíSTICOS

Construção, reformulação e restauração de Parques, Praças, Estradas, Ruas e Avenidas.
Execular projetos e obras de revitalização e paisagismo em áreas de lazer e fundos de vale, provendo
O reflorestamento
das margens dos arroios, Incluídos no perímelro urbano.
Elaborar projetos para o efetivo aproveitamento
das áreas publicas do Município, Estado e União.
Elaborar Projetos c Programas Urbanísticos, estabelecendo convênios e açoos conjuntas com os
órgãos Federais e Estaduais.
ImplantaçAo de Proleto para AmpliaçãolConstrução
de Terminais Urbanos de passageiros nos bairros.
para integração dos usuários do slstoma de, transporte coletivo e construção de abrigos.

e legislação

1

,
,

Implementar o Fundo Municipal do Habitação.
ViabilUzar programas habitacionais para população da baixa renda, inclusive loteamentos,
regularização fundiária, desfavelamento
e construção de moradias.
Elaboração e Implantação de um Programa Habitacional. no que diz respeito ao estoque de áreas,
projetos, cadastramento
e cobranças, possibilitando o estabelecimento
de convênios e ações
conjuntas com os órgãos Federais, Estaduais, Cooperativas Habitacionais
o instituições congêneres e
iniciativa privada, além de promover a utilização de mecanismos conslilucionais.
com o objetivo de
aumentar a olerta de Imóveis e otimizar a infra-estrutura já disponivel.
Execular obras de Inlra-estrutura d~ água. energia, cascalhamento,
iluminação publica e esgotamento
sanitário em projetos de loteamento e desfavelamento.
Proceder a ações para regularizar os loteamentos Municipais titulando os cessionários.
Possibilitar aos pequenos produtores rurais acesso à moradia. melhorando sua qualidade de vida e
evllando o Oxodo rural.

HABITAÇÃO

,

,
I

PROGRAMA CASA FÁCIL

Possibilitar

DESPESAS COM PESSOAL

Manutenção, contratação, treinamento,
Secretaria de Habitação e Urbanismo.

PAT- Programa de Aparelhamento e
Modernização do Transporte Coletivo
do Município de Guarapuava.

Dar continuidade ao processo de Implantação
Concessionárias,
Objetivando a modernização
contemplando os seguintes Investimentos:

ai
b)

oi
d)

a)

f)
g)
h)

I)

a famrlias de baixa renda acesso a ProJetos Arquitetõnicos

I
I

profissional

dos servidores

da

I
do Programa. em conjunto com as Empresas
do transporte coletivo em nosso Municipio,

I
I

I

t

,
3)

I

de Moradias.

I

2)

I

e capacitação

Adequação dos pontos de embarque e desembarque de passageiros atualmente existentes no
sistema de transporte coletivo;
Construção de abrigo coberto, estilizado e adequado aos padrões urbanisticos e construtivos
adotados pelo Munlcrpio, nos pontos para embarque e desembarque de passageiros, onde a
demanda diária for superior aos Umfles mlnimos estabelecidos pelo GUARATRAN;
Manutenção dos abrigos cobertos nos pontos de embarque de passageiros;
Construção de estações de pré-embarque
e transbordo nos pontos em que a demanda de
viagens e passageiros assim o justifique;
RenovaçAo e ampliação da frota operacional, mediante a aquisição de velculos próprios para o
transporte coletivo, dlslrlbuldo nas diversas categorias adotadO, conforme 8S necessidades.
sendo que o numero ficara a cargo do GUARATRAN dependendo dos Indicadores operacionais
e de demanda:
AdoçA0 de programa da qualidade na prestação de serviços de transporte coletfvo;
ConstruçAode terminais de IntegraçAo e transbordo, de acordo com a necessIdade. oportunidade.
conveniência e locallzaçAo. bem como a aqulslçAo dos respectIvos Imóveis, se for O caso;
ManutençAo dos terminais que Integram exclusIvamente o sistema de transporte coletivo;
AdoçA0 de tecnologias e modalidades alternativas para o controle do acesso aos serviços de
transporte colellvo.
Para 08 fins do PAT: considera-se:

1)

•

desenvolvimento

AdequaçAo é o conjunto de matarlals e servIços destinados a modernizar os pontos da
embarque e desembarque de passageiros e demaIs terminais existentes. dotando-os
de coberlura e de aparelhagem qve permita aoo usuários conforto. proleção e segurança.
Manulenção é o conjunto de serviços permanentes necessários à conservação das
edificações utilizadas como terminais dos pontos de embarque. bem como da~ áreas
externas e Internas dos terminaIs.
Renovação e a ampllaçAo da frota vinculada ao sistema de transporte colet1vo, daras-á por melo da aquisição slstemétlca e periódica de velculos por parte das Empresas
Concessionárias
dos serviços de transporte publico coletivo. urbano e dlstrUal, cuja
aplicação será apontada e definida no planejamento
operacional
dos respectivos
slstamas urbano e dlstrllal, com o objetivo de manter a Idade média da frota conforme
regulamentado
no cálculo do custo do passageiro transportado
e adequar-se às
exigências tecnológicas e operaCionais em função do planejamento e uso do solo
urbano, bem como assegurar um bom nivel de conforto e segurança aos usuários,

I

I

I
I

T

,',

P~OMOÇÃO SOCIAL

.

Secretaria de Promoção Social
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recursos para manutenção dos beneficios
Vale transporte;
locação de veículo utilitário e básico;

PRÓPRIOS PÚBLICOS

Reforma, ampliação, restauração, construção e manutenção das instalações
de Promoção Social;
Construção da sede própria da SEMPS e unidades de atendimento,

APOIO À FAMíLIA

locação elou construção de unidades para geração de renda;
Implementação na alimentação, nutrição e saúde;
Atenção à população de rua, em situação de mendicância.

APOIO A CRIANÇA

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

APOIO AO IDOSO

Promoção

GERAÇÃO DE RENDA

Equipamento e instalações fisicas;
Aquisição ou locação de equipamentos (máquinas, computador),
Capacitação de mão-de-obra para geração de renda;
Manutenção dos equipamentos;
Programa Renda Familiar.

QUADRO FUNCIONAL

~
INTEGRAR AS ~ÇÕES
DESENVOLVER PESQUISAS

DESPESA COM PESSOAL

de ações que contemplem

concedidos

atendimento

peJa SEMPS;

ao idqso conforme

da Secretaria

legislação

Municipal

vigente.

bem C0:110material de consumo;

,

Contratação de Assessorias
Desenvolvimento
de programa,de capacitação de pessQal
Realização de concurso público e nomeações.
Custeio de cursos de aperfeiçoamento
ou atuálização pr os profissionais;
Realização de encontros.
Subvenção social às entidades não governamentais
FIA (Conferências e realizações conforme Plano de Ação do COM DICA)
FUMAS (Conferencias, Assembléias e Ações do eMAS, conforme Plano de Ação).
Treinamento de pessoal para pesquisa
Impressão de material (Vale transporte, alimentação
Aquisição de programa especifico de tabulação
Material do expediente para pesquisa

dos pesquisadores).

Salários e encargos dos servidores
Restituição integral das perdas salariais.

Fundação do Bem Estar do Menor - FUBEM
COORDENAÇÃO, INTEGRAÇÃO E
ARTICULAÇAO, INTERNA, DAS
AÇÕES DESENVOLVIOAS 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, didático, pedagógico e outros, capacitação do corpo funcional,
adequação dos espaços físicos.

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS!
UTENSíLIOS, UTILIZADOS NA AÇÃO
DE PROTEÇAO ESPECIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTE
PROJETO ABRIGO.

Manutenção e aquisição
Projeto Abrigo.

de equipamentos,

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS!
UTENSíLlOS,UTILlZADOS NA AÇÃO
DE PROTEÇAO ESPECIAL DE .
CRIANÇAS E ADOLESCENTE
PROJETO CRIANÇA CIDADÃ.

Manutenção e aquisição
Projeto criança Cidadã.

de equipamentos,

AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS!
UTENSíLIOS, UTILIZADOS NA AÇÃO
DE PROTEÇAO ESPECIAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTE
PROJETO DE PROTEÇÃO AO
TRABALHO DO ADOLESCENTE.
AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, MÓVEIS!
UTENSíLIOS UTILIZADOS NA AÇÃO
DO ESTACIONAMENTO
REGULAMENTADO - ESTAR.

móveis e ulensilio9,

necessários

para execução

das ações

o

móveis e utensrlios,

necessários

para execução

das ações

Manutenção e aquisição de equipamentos,
móvels e utsnsmos,
Projeto de Proteção ao Trabalho do Adolescente.

necessários

para execução

das ações

para execução

das ações

..

,

..
"

Manutenção e aquisição de equipamentos,
móveis e utensilios,
no Estacionamento Regulamentado - ESTAR.

,

,:.,

necessários
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MA~UTENÇÃO DOS IMÓVEIS
PROPRIOS E ALOCADOS
UTILIZADOS NOS PROJETOS DE
PROTEÇÃO ESPECIAL

Manulenção dos Imóveis, reparos e reformas.

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL
ESPECiFICO PARA FUNCIONAMENTO
DA UNIDADE ABRIGO ESPECIAL

Construção
da FUBEM.

MANUTENÇÃO DOS VEíCULOS
OFICIAIS

Serviços

AQUISiÇÃO DE VEicULO PARA
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
DOS PROJETOS SOCIAIS
DESENVOLVIDOS PELA FUBEM

Aquisição de veiculo Kombi para desenvolver ações dos Projetos como o transporte
adolescentes elou entrega de alimentação nas unidades.

de Casa Abrigo para crianças

de manutenção

dos veículos

portadoras

oficiais

de necessidades

em terreno próprio

(carros. ônibus) e combustivel.

de crianças

e

•
EDUCAÇÃO E CULTURA (SEMEC)

CONCURSO PÚBLICO

especiais

11

..

I

-,

Abertura de concurso público para os cargos de professores de Si! a ai! série, e para funcionários
administrativos e de serviços gerais para as escolas e cenlros 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 divulgí;\ção, cadernos de orientação.
Pagamento de despesas em relação ao cen~o e as pesquisas educacionais
serem estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação no ano de 2004.

DOCUMENIAÇÃO ESCOLAR E
LEGISLAÇAO

Impressão de formulários e cadernos próprios para os atos legais da administração
escolar.
Aquisição de formularias da área educacional determinado pelo Estado e pela União.
Aquisição do Diario Oficial do Estado e da União.
Implantação da rede de informatização da rede municipal de ênsino a SEMEC.
Informatização administrativa de escolas e Centros de educação Infantil e da Jornada Ampliada

MANUTENÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Manutenção

IMPLANTA~ÃO DE NOVAS
ASSOCIAÇOES DE PAIS E
PROFESSORES E ASSOCIAÇÃO DE
PROFESSORES. PAIS E AMIGOS DO
CENTRO E CONSELHOS ESCOLARES
NOS ESTABELECIMENTOS DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

hnpiantação de APPI APPAC e CE nas escolas rurais e CMEI'S em distritos. 1. Viagens dos responsáveis
para as escolas rurais para organização e estruturação das APP I APPAC e CE.
Implantação de APP e CE nas escolas e CMEI'8 urbanos: 1. reunião com Direção das Escolas e CMEI'S para
orientações de organização e estruturação das APPI APPAC e CE

IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO PEJA Programa de Educação Jovens e
Adultos

Locação

das despesas

de espaço

de funcionamento

físico, manutenção

do Conselho

e conservação,

Municipal

contrataç~o

de acordo com as metas a

de Educação.

de profissionais.

,,
a

NUCLEARIZAÇÃO DAS ESCOLAS
RURAIS

Conclusão do programa de nuclear\zação das escolas rurais com
nuclearlzação das Escola Dorvalino
dos Santos, Bartolomeu de Gusmão, Domingos de Morais, Sundárla, Tomé da Souza e União Brasileira.

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS,
CENTROS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO, ESPAÇOS DO CIDADÃO
ANEXO AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.

Construção de 03 novos prédios escolares urbanos e construção da Escola Professor Relnhard Maack
na zona rural, a construção
de sElte novos Centros de Educação Infantil na seguintes localidades:
Residencial 2000, Jordão, Xarqulnho. Paz e Bem, Colibri, São Cristovão e Boqueirão, dois Espaço!! do
Cidadão conforme
8S metas a ssrem estabelecidas
pelo Plano Municipal
de Educação
a serem
determinadas
em 2004,

MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E
CEMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

Reforma. e ampllaçao de esoolas e oentros munlolpals de eduoação: ampliaçê.a de 8ala~ de aula. adaptaçõl'll'l
da ambientes traloDs. pinturas, manutençâo das redes elétrica e hidráulica, pequenos reparos, troca de
vidros, limpeza de pátios, telhados. construção da banheiros, cMsllzaçao
de água da ohuvas, muros,
reformas de oozlnha, sala para armazenamento
de alimentos da Merenda Esoolar,

DESTINAÇÃO DE VERBAS DE
MANUTENÇÃO PARA ESCOLAS E
CENTROS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

Repasse de verbas para a rede municipal de educação através de convênios com a Associação de Pai e
Professores dos estabelecimentos
de ensino para, manutenção e outras despesas, tendo como critério
o número de alunos e as necessidades emergenciais de cada uma das Escolas ou CMEI'S.

MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
DOCENTE

Manutenção
das despesas de viagens, hospedagem,
alimentação,
material de apoio, aquisição de
bibliografia especializada, equipamentos pagamento de formadores do municfpio e formadores contratados,
decorrente da formação continuada dos docentes e especlallstas de educação das escolas e CMEI's e do
quadro de servidores municipaIs ligados a SEMEC.
Manutenção dos termos de adesão e convênios com o Ministério da Educação e Cultura, com rafarencia
a formação continuada dos Parâmetros em Ação (PCN'S) e Programa de Formação de Professores
Alfabetlzadores
(PAOFA) e outros programas por ele destinado.

AM,PLlAÇÃO DA FROTA OFICIAL DE
VEICULOS DA SEMEC E DA FROTA
PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Ampliação através da aquisição de:
um vefculo uliiitário para transporte de funcionários
rurais e urbanas;
um veiculo para transporte de pequenas cargas;
um Onlbus para transporte de escolares.

da SEMEC

para assesssorlas

nas escolas

MANUTENÇÃO DE VEíCULOS
OFICIAIS QUE PRESTAM SERViÇOS A
SEMEC
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
TRANSPORTE ESCOLAR
TERCEIRIZADO
AQUISiÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE, DE CONSUMO E DE
LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.

Pagamento das despesas
presta serviços a $EMEC.

decorrentes
Pagamento

da manutenção e combustivel dos veiculas da Irola oficial que
dos motoristas que prestam serviços a SEMEC.

I
Pagamento das despesas decorrentes do transporto de escolares do ensino fundamenta.1 (Medição
linha, contratação de veicules para flns educativos e culturais conforme o processo licitatório).

.,
PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM
EDUCAÇÃO, APOIO ESPECIALIZADO
A EDUCAÇÃO ESPECIAL.
FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS,
DE SER~IÇOS GERAIS E
ESTAGIARIOS.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE
IMPLANTAÇÃO DA JORNADA
INTEGRAL - "TODO TEMPO NA
ESCOLA"
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO ESPECIAL

I

I

Construção da sede do Programa MuniCipal de Alimentação Escolar (PMAE) Merenda Escolar. Aquisição
de mobiliário e equipamentos para o funcionamento administrativo e de armazenamento.
Cursos de capacitação para merendeiras e auxiliares', contratação de pessoal especializado,
impressão

I

de material.
Compra de gênaros alimenticios para a merenda escolar, conforme editais licitat6rios.
Renovação parcial dos utensílios (copOS, pratos e talheres) utilizados petos alunos na alimentação,
e
utensllios para o preparo da aHmentação n~,s escolas(panelas,
panelas de pressão e outros). Aenovaçllio
de eletrodoméstlcos
(logão, Ireezer, gelàdelra).
Renovação
parcial dos utensilios
utilizados
pelns
merendeiras nas escolas alem de luvas, máscàras, toucas, aventais, botas de borracha a outros materiais
descar1ávais necessários para o trabalho com higiene nas cozinhas das escolas e na distribuição da
merenda

I

para os alunos .

Pagamento

de salários,

Impostos,

gratificações,

o desenvolvimento

e contribuições

I

de açOes conjuntas.

elabOração

no ano de 2004.

Manulençllio

dos programas

I
já existentes

para alendimento

de pOr1adOreS de deficiência

mental, auditiva

I

visual, fisica, condulas atípicas e múltiplas deficiências.
Campanhas de prevençAo de deficlOncias; pagamento de despesas do impressão de material de divulgaçãl

I
do Plano Municipal de Educação

elaborado

no ane

I

Assessoria e supervisão mensal da equipa da SEMEC nas Escolas, CMEl's e Programas de Jomad;
Ampliada. Pagamento das despesas decorrentes do deslocamento do pessoal da SEMEC para a Jornad:
ampliada, escola e CMEl, impressão de material e orientação para professores e funcionários.
Formação
dos professores
e funcionários;
Promoção
da formação
continuada
e outros evento
pedagógicos. culturais ou administrativos: pagamento do deslocamento dos professores rurais, alimentaçã

I

para o desempenho

•

de funções

especificas .

Assessoria e supervisão mansal da equipe da SEMEC nas escolas, CMEl's e jornada ampliada. Pagament
das despesas decorrentes do pessoal da SEMEC para as escolas, CMEl's e Jornada ampliada, impressâ

I

de material e orientações para professores e funcionários.
Formação
de professores
e funcionários;
promoção
da formação
continuada
e outros evento
pedagógicos, culturais ou administrativos:
impressão de material dos eventos.
Aquisição de equipamentos
e materiais necessários para o desempenho de funções especificas.
Promoção
de cursos, seminários,
palestras
e eventos pedagógicos,
culturais
e administra tive
direcionados
aos recursos humanos da SEMEC. Pagamentos
relerentes à contratação
de pesso.
especializado,
impressão
de materiais,
compra
de bibliografia
especializada,
despesas
d
deslocamento,
alimentação
e hospedagem,
contratação
de estrutura
para execução
do avent.
combustlvel,
passagens de Onibus e aéreas.
I
Auxílio sob a forma de bolsa de estudos para professores e funciona rios da SEMEC para cursos C
Interesse da Secretaria e conforme as metas estabelecidas no Estatuto do Magistério e no Plano Municip
de EducaçAo elaborado

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROJETOS PEDAGÓGICOS

nOlurno

Aumento de vagas nos Centros de Educação e Infantil e das vagas de Pré.escola, através da construçl'lc
de novos espaços nas escolas do MunicípiO conforme as metas do Plano Municipal de Educação err

o malerial do curso ou de formação continuada.
Aquisição de equipamentos
e materiais necessários

FORMAÇÃO~APERFEiÇOAM ENTOI
CAPACITAÇAO DOS RECURSOS
HUMANOS DA SEMEC

adicionai

Avaliação do programa já existente. Ampliação do programa conforme as metas a serem estabetecida!õ
pelo Plano MunicipAl de Educação em 2004. Manutenção das despesas decorrentes do programa (rccurso~
com a manulenção
parte fisica. recursos materiais e de consumo, alimentação
humanos, despesas
alugueis e ampliações do espaço fisico) ..Assinatura de convênios de parcerias com ONG'S e OCIPS parE

de 2004.

ESCOLAS, CMEI'S URBANOS E
JORNADA AMPLIADA

horas-extras,

patrimoniais.

e de orientação à comunidade.
Ampliaçâo dos programas conforme as determinações

ESCOLAS RURAIS, CMEI'S DOS
DISTRITOS, PROGRAMA DE
JORNADA AMPLIADA

de

Aquisição de material permanente como computadores e mesas de computadores. impressoras, aparelhos
de som, TV e vrdeo, carteiras escolares, cadeiras, mesas de reunião, mesas de biblioteca, estantes para
biblioteca, armârios para cozinhas e despensas, pias de cozinha. refrigeradores,
freezer, mesas para
S<1las de aula, armários de ma.delra e aço, arquivos de aço, retroprojelores,
leIa para projeção, etc,
Material de consumo como: cadernos em geral, lâpis prelo e de cores, borrachas, todos os tipos de
papeis, pinceis atOmlcos, tinia 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 vídeo, disquetes, tinta para Impressora, etc.
Malerials de limpeza como: sabão em pedra e em pó, desinf~tantes, liquidos para limpeza de pisos, ceras
para pisos e madeiras, vassouras, escovões, palhas de aço, rodo, água sanitária detergente, lixa, panos
para limpezA e oulros.

MANUTENÇÃO E APERFEiÇOAMENTO
DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

1

no ano de 2004.

I

Material de divulgação, apoio pedagógico e administrativo,
capacitação de professores e funcionario
aquisição de materiais necessários para a implantação dos projetos .
• Manutenção dos projetos já existentes mantidos pela SEMEC, Casa da Cultura e CMEI'S.
_ Implanlação de novos projetos envolvendo áreas do conhecimento e ensino infantil e fundamental
acordo com as matas do Plano Munic1pal de Educação el~borado no ano de 2004.

,
'I

I
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ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

Campanhas educativas: impressão de material para os alunos e capacitação dos professores.
Campanha de prevençlio de doenças.
Execuçlio das campanhas oficiais do Governo federal, estadual e municipal de acompanhamento
de
problemas visuais e auditivas. Pagamento das despesas para o deslocamento
das equipes para as
escolas urbanas e rurais que não contarem com o atendimento ao educando para as triagens.
Acompanhamento
do processo do Programa Bolsa - Escola e Bolsa Familia. Pagamento dAS dospesas
decorrentes das viagens ao Interior da equipe de cadaslradores
e auditores.
Aquisição de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino.

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Manutenção
ImplantaçAo

dos laboratórios jã existentes.
de novos laboratórios
conforme

melas estabelecidas

pelo Plano Municipal

de Educação

em 2004.

MULTIMiDlA

Aquisição para a Secretaria
polegadas e vídeo.

ESPAÇO DO CIDADÃO

Manutenção
ContrataçAo

CASA DA CULTURA

Elaboração, organlzaçêo,
execuçAo, projetos de cursos, felms, festns escolnfeS, oficlnas, exposições.
Pagamentos de despesas referentes a eslos 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.
Preservaçll:o, tombamento e divulgação, material de apolo, latos e filmagens de ações desenvolvidas com
o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico.

BANDA JOVEM DE GUARAPUAVA

Aquisição de instrumentos e pautas musicais, Pagamento de bolsa - auxilio e de salário do regente.
Manutenção e ampliação do acervo de instrumentos e pautas musicais. Participação em eventos culturais
e de divulgaçao do nome do murliclplo. Construção de sede da Escola de Música da Banda Jovem

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Manutençll:o do acervo existente e das assinaturas de Jornais e ravistas.
Aquisição de novos titulas literários. pedagógicos e cientíricos. Assinaturas de novas revistas. jornaiS e
periódicos pedagógicos e cienlilicos.
Manutenção do programa da giblteca através de compra de novas revistas e campanhas de doação.
Implantação e manutenção da biblioteca on-tine.
Acesso à rede de mídias Interativas.

,

Municipal

de Educação

de dala.show,

retroprojetor,

tela de projeção,

TV 29

dos Espaços do Cidadão nas suas estruturas lisicas e materiais.
de equipe lerceirizada para limpeza pesada dos Espaços do Cidndão.

CASA DA CRIANÇA

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

MUSEU

Elaboração e execução de atividades, projetos e eventos culturais. históricos e educacionais
lendo o
museu com articulados do processo.
Malerifl.1 de divulgação dos eventos.
Material de divulgação do Patrimônio histórico-cultural do municipio.
Atividades direcionadas as escolas: pagamento das despesas decorrentes destas ações como o transporte
de alunos, impressão de material e outros.

DIVULGAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS
PEDAGÓGICAS, PROGRAMAS E
AÇÕES DA SEM EC.

Implantação de Jornal e informativos sobre as açôes da rede municipal de ensino e da Secretaria
de EduC8ÇAo.
Filmagens. lotos e lolders de divulgações das alividades da SEMEC.

,

..

pedagógicos.

Municipal

AGRICULTURA "

RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
FROTA DE VElcUlOS

8) Aquisição de veIculas novos;
b) Aquisição de móveis, equipamentos
Secretaria e seus Departamenios.

RECICLAGEM, CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO.

8) Realizaç!io de cursos técnicos e encaminhamento
dos técnicos da Secretaria para reciclagem;
b) Rea1fzaç:êo/partlclpaçll:o de cursos/eventos
para diretores e lideranças das organlzaçôes
rurais;
c) ReallzaçAo/partlclpaçAo
de encontros/cursos/eventos
para agricultores. mulheres e Jovens rurais.

FINANCIAMENTO INSTITUCIONAL

ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES
RURAIS E CIDADANIA

CREDITO RURAL E FINANCIAMENTO
DA PRODUÇÃO

de Informática.

telefones

ã

utensillos

para a reestruturação

da

I

a)
b)
c)
d)
e)

Manutenção é contratação de pessoal da Secretaria de Agricultura.
Manutenção e oustelo das atividades e ações no âmbito da Secretaria (combusUvel, pneus, revisõas, atc.);
Celebraçllo da convênio com a EMBRAPA para realização de pesquisas am agropecuár1a;
RenovaçAo de Convênio com a EMATER para assistência técnica. treinamento e capacitação;
Renovaç!io de Convênio com INCRA para assistência técnica nos assentamentos no perlodo;
f) Celebração de convênio com o Ministério da Agrlcullura para aqulslçlío de Patrulha Mecanizada;
g) Celebração de convênio com o MInistério da Agricultura para a Capacitação de Famnias em CooperatMsmo
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) ContrataçAo de estagiários para auxiliar nas atividades e programas da SEMAG;
j) Parlicipação e apoio em dias de campo, palestras técnicas. feiras agropecuârias, leilões, concursos de
produtividade
(agricultura)
e concursos de classificação
em exposições (pocuária) com premiações,
materiais publicitário. contratação de técnicos para julgamentos e palestrantes.
a) MObll1zaçAo para que haja a participação efetiva das lideranças das Associações rurais em todos os
eventos de Interesse buscando o fortalecimento instilucional 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 encamlnhamenlo
à Divisão de Bloco de Notas do Produtor;
o) Ampliar e melhorar a seleção de agricultores com acesso ao crédito. Assessorar a formação de grupos
e, através da interação com as organizáções de produtores e instituições de crédito. zerar o fndica de
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inadimplência, elaborar e emitir cédulas crediticias, organizar
gestão conjunta dos Fundos de Aval publico e privado;

PRODUÇÃO AGRíCOLA, FLORESTAL
EPECUARIA,

linhas individuais

e coletivas,

e promover

a

a} Promover a execução de limpeza com deslocas leves, construção de açudes e gradagens em áreas
de pequenos produtores, através do Programa Patrulha Mecanizada;
b) Distribuiçâo de calcário subsidiado, para beneficiar pequenas propriedades:
c) Melhoramento Genético (aquisição de equipamentos para inseminação artificial, Ireinam8nlo e postos
de monta);
d) Organizar. implementar,
assessorar e, quando necessário 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;
Piscicullura;
Fungicultura;
Bovinocultura de Leite;
Floricultura_
e) Ampliação do progTflma 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 específicas para contemplar os Programas existentes e para novos
a serem implantados;
"
i)Auxiliar na organização dos produtores, quanto a comercialização
de sua produção.
j) Apoio. incentivo e créditos ao micro e pequeno produtor rural;
I) Criação e manutenção de programas voltado ao micro e pequeno produtor rural;
m) Horas máquina subsidiadas ao micro e pequenos produtor rural.

,

,

AGROINDUSTRIALlZAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO

E

CONTROLE E CERTIFICAÇÃO DE
QUALIDADE
PARQUE DE EXPOSiÇÕES
PROMOÇAO DE FEIRAS
MUSEU DE MÁQUINAS AGRíCOLAS

a) Firmar parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio para assessoramento
à implantação
de
Agromdústrias na Incubadora tndustrial do Município;
b) Criação de uma Central de Abastecimento para recepção. beneficiamento e comercialização de produtos
hortifrutig ra njei ros;
c) Assessorar através dos Programas de Produção e Suporte a Organização das cadeias e/ou Alianças
Mercadológicas;
a) Implementação
do Serviço de Inspeção Municipal de produtos de origem animal e vegetal, atraves
de parcerias com a Secretaria
Municipal de Saúde (Vigilância Sanitâria).
SEAB/DEFIS.
CONESA e
Ministério Público;
b) Implantação de um Selo Municipal
Origem que permita a rastreabilidade dos produtos.

pe

Apoiar a reestruturação no Parque de Exposições Lacerda Wemeck em parceria com as entidades envolvidas.
Auxiliar na organização

de feiras de produtos

Iniciar estudos para instalação

hortifrutigranjeiros

nos bairros e/ou em área central.

do Museu de Máquinas Agrícolas e praça de lazer na FEG/CEDETEG,

ESTABELECER PARCERIAS COM A
FEGlCEDETEG

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

CONV~NIO COM POLICIA MILITAR

cstabeleoarconvênlo

~~£_:'/;~~i~;1';1:~!!:~~;;!J~\~;:~:-;.,ifj~f:i!:::
;~i!!:l~:!

com a PolIcia MIlitar Montada para manutenção dos eqüinos localizados no CEDETEG.
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CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E
EXPLORAÇÃO DE TEMAS COM
DISTRIBUiÇÃO DE PANFLETOS
EDUCATIVOS.

"
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CAMPANHA De VACINACÃO DO !poso
Aumentar e qualidade de vida da população desta faixa etária e diminuir os Internamentos e óbitos por
pneumonia.
Vaolnar no mlnlmo 65% da população do Idoao acima de 60 anos de Idade.
.c.AMeANHA CONTRA A pENOU E
Consolentlzar
a populaçao quanto a prevenção de doenças transmitidas
pelo vetor Aedes aegyptl e
promover açOes 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 MORTAlIDApe
MATEBNA
Estabelecer a parceria com a Secretaria de Educação de acordo com os temas propostos anualmente,
promovendo concurso de redação ou música referente ao tema, com objetivo de divulgar aos alunos os
Indices relacionados à gravidez em adolescentes e conscientizá-los de práticas adequadas relacionadas
a sexualidades. Atividades e ações em saúde (palestras. blitz educativas).
CAMPANHA De VACINACÃO CONTRA A POllOMIE_lITE
E MULTIVACINACÃO
Imunizar 90% da população ate cinco anos de idade, com vacina contra poliomielite e regularizar atraves
de leitura de carteirinhas as vacinações em atraso.
CAMPANHA 00 CALENDÂRIO EPIDEMIOLÓGICO
Aleitamento materno, desidratação. Câncer de pele, Tuberculose, (Tabagismo) e colaboração nos demais
eventos da Secretaria Municipal de saúde.
ÇAMPANHA CONTRA DST!AlDS
Exploração do tema, com distribuição de panfletos informativos onde sera lembrada a morte das vítimas
da AIDs.

CAMPANHA
P~-ºE

IO\!CAL

Realização de palestras nas escolas sobre saúde bucal, conscientizando a população
de doenças ocasionadas, cavidade bucal (cêncer bucal e demais lesões).

sobre a prevenção

BOle~l.mmiCiald? Munl~íplo

AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE
SAÚDE E REESTRUTURAÇÃO DOS JÃ
EXISTENTES

-151

Reestruturar o Ambulatório Médico de Pneumologia e Dermatologia Sanitária (AMPDS):
Otimizar programas: Combale ao tabagismo, Imunização. Combale a Teníase e Cisticercos.
Criar a Centro de Especialidades,
com o objetivo de agilizar o serviço de referencia e conlra.referéncia,
da população de Guarapuava, assistida pelo Sistema Único de Saúde.
Realizar planejamento integrado com todos os setores para que s~ melhorem os indicador,as 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, Unicenlro e demais
Campanhas e ações na área de saúde.
Oficinas sobre sexualidade
com adolescentes
e professores
ações preventivas em DST/AIDS.
Alimentos: Exames
alimentos (leite);

AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA

de tuberculose

em' bovinos

leiteiros,

Secretarias

para desenvolvimento

de escolas
'

públicas

para. prevenir

de

para intensificar

esta zoonose

causada

por

Vistoria e orientação para merendeiras de escolas públicas, para melhorar a qualidade dos alimentos
dos estudantes e prevenir doenças veiculadas por alimentos;
I
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
DESAÚDE

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 DE RECURSOS
HUMANOS

Promover cursos de aperfeiçoamento
em atendimento de urgência/emergência
atados os profissionais
de enfermagem e motoristas de ambulânCias;
I
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 Família e PACs.
Promover palestras e seminários em educação a saúde, com a participação dos profissionais da rede,
comunidade e instituições afins.

,

,,

CONVÊNIOS Co'M ÓRGÃOS
PÚBLICOS E PRIVADOS

Prosseguir nas ações para assegurar e firmar convênios com os órgãos Federal e Estadual e demais
entidades congêneres, visando promover a melhoria para consecução dos objetivos da administração
municipal no que se refere ao nívei de saúde e promoção, a população do abaslecimento de agua dos
esgotos domésticos e das condições 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 alual para cobertura das ações propostas (médicos,
auxiliares de enfermagem, agentes comunitários, serventes, agentes fiscais, administrativos,
auxiliares
de consultório dentário, técnico em higiene dental e outros. (PSF - Clinica da Mulher - Vigilância
Sanitária)).

RECURSOS MATERIAIS

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

MANUTENÇÃO DE ROTINA

Vale transporte, combustível,
oficinas, alimentação: (viagens interior e lora do município,
uniformes, reparos hidráulicos e elétricos, reposição de peças odontológicas.

,

-

MEDICAMENTOS

Aquisição

de medicamentos

AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE
ODONTOLOGIA

Aquisição

de anestésicos,

AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DE
ENFERMAGEM

Aquisição

AQUISiÇÃO DE VEíCULOS E
MANUTENÇÃO DA FROTA EXISTENTE
CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES

Aquisição de veiculas novos necessários
ao atendimento
nos diversos
Saúde, bem como manutenção da frota existente,
1
Contra partida do Município na implantação do Centro de Zoonoses,

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

Construir novas unidades do Centro Integrado de Atendimento
aprimorar e facilitar o acesso da população ao atendimento.

confecção

de próteses

dentárias

de álcool, gases, agulhas,

seringas,

algodão

e outros.

e outros.

I
,

setores

-

TREINAMENTOS ESPORTIVOS

de

a Saúde nos bairros com o objetivo de

I

Implantação de novas equipes do Programa Saúde de Família - PSF, através de programas financiados
através do Ministério da Saúde, objetivando aumentar o número de famllias atendidas pelo programa em
nosso município.
1

SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO'

ESCOLlNHAS MUNICIPAIS DE
APRENDIZAGEM ESPORTIVA

da Secretaria

,

.
.

COPA OURO DE FUTSAL
DIA DO TRABALHADOR
ABERTAO DE FU.'I:"vL "I:

I

de restauração,

I

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE
DA FAMILlA (P.S.F.)

, . -.

especificas.
materiais

plantões),

Preparar

futuros atletas, incentivar

a prática esportiva,

~'"' '"

,~". """

visando a melhoria

da qualidade

-1<

~i'

de vida.

I,
Preparar os atletas do município

para participação

em jogos oficiais e amistosos.

Participar de jogos a nível estadual
Proporcionar
11:

JOGOS ESTUD. DA SEMANA DA PATRIA

atividades

recreativas

Integrar os bairros do município
Integrar a comunidade

estudantil

e esportivas

para os trabalhadores

através da modalidade
do municipio

do município,

em seu dia.

futebol.

num único evento, com diversas

modalidades

esportivas.
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SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ
- fase regional e final

Classificar
esportivas

as equipes para a partícipação
e na competição.

na fase final e elevar o"nome

do municipio

nas modalidades

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ - fase
regional e final

Classificar
esportivas

as equipes para a participação
e na competição.
'

na fase final e elevar o nome do municipio

nas modalidades

CORRIDA DE SÃO SILVESTRE

Integrar a comunidade

COPA TIRADENTES DE FUTEBOL
SETE INFANTIL

Evento a ser realizado em parceria com a Polícia Militar, em homenagem

ao patrono "Tiradentes".

Melhorar a qualidade de vida da população
novos talentos esportivos.

e proporcionar

ESCOLlNHAS DE FUTEBOL "TIO
GUARANI"

,

em um evento esportivo

de final de ano.

através da prática esportiva

a descoberta

,,

l

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

REFORMA GERAL DO GINÁSIO
JOAQUIM PRESTES

Desenvolver uma reforma geral. ampliando a quadra de prática de esportes dentro das medidas
(40m X 20m). para a sediação de grandes eventos a nível estadual. nacional e in~ernacional.

REFORMA DE MANUTENÇÃO NOS
DEMAIS GINASIOS DE ESPORTES
MUNICIPAIS

Desenvolver a manutenção BÁSICA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA E ESTRUTURAL)
Aldebaram Rocha Farias, Altair B. Macedo e Entre Rios.

OUTRAS ATIVIDADES NÃO
PROGRAMÁVEIS

Campeonatos,

,
I

atividades

recreativas

e esportivas

para a população

infantil.
oficiais

,

amistosos.

Manutenção e contratação
e Recreação.

DESPESAS COM PESSOAL
ESTUDOS PARA VIABILIZAÇÃO
UM CENTRO POLI-ESPORTIVO

premiação.

a construção

,

etc.

de pessoal da Secretaria

Iniciar estudos para viabilizar

DE

arbitragem,

nos Ginásios de Esportes

,

de Esportes e Recreação

de um Centro-Poliesportivo

e da Fundação

de Esportes

municipal

I

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 suíço, canchas
skate nos bairros e distritos, como forma de incentivar a prática ~sportiva.

JOGOS COLEGIAIS DO PARANÁ fases municipal, regional e final.

Jogos realizados pelo Governo
particular de ensino.

de areia e pistas de

I

I

•

. ?\

"

do Estado, proporcionando

a integração

das redes municipal,

estadual

I

SECRETARIA DE TURISMO

t

Divulgação

I
I

Promover eventos: em Guarapuava e nos grandes pólos emissores
de tornar conhecidas nossas atrações.

APOIO A EVENTOS DE TERCEIROS

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

APOIO NA ELA.B0RAÇÃO DE PEÇAS
DE DlVULGAÇAO DE TERCEIROS

Participar de iniciativas de divulgação-escritas,
que tal atividade for do interesse promocional

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
TURisTlCOS

Participar de eventos turlsticos promovidos por instituições
etc), quando for interessante para nossos propósitos.

ELABORAÇ_ÃO DE MATERIAIS DE
DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DOS
ASPECTOS TURlsTICOS DO
MUNICiPIO

Elaborar elou criar materiais publicitários,
como meio de promoção turística.

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

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

DIVULGAÇÃO REGIONAL

Estabelecer programa de divulgação especifica
junto ao público em geral destes municípios.

DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA MíDIA

Estabelecer a divulgação permanente, através dos meios de comunicação, das nossas belezas,
festas, eventos, etc; na forma avaliada mais eficaz, tendo em vi.sta os recursos aplicados.

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

Elaborar campanhas específicas,
turístico do município.

visando

de fluxo turístico,

com a finalidade

PROMOÇÃO DE EVENTOS

-

de

,

sempre

de vfdeo e áudio ~/ou outras, em todos os casos em
do Município.

I

do set9r. (ABAV, FEIRAS,

SEMINÁRIOS,

I

pOster, folder, mapas, CDs, vídeos, peças publicitárias,

•

etc;

I
junto às prefeituras

a divulgação

da região Centro Sul do Paraná e

de promoções

ou eventos

do interesse

e

ro.:;uarapuava,
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Sinalização e Embelezamento
COMPLEMENTAÇÃO/
APERFEiÇOAMENTO DE
SINALIZAÇÃO

Sinalizar

SISTEMA ESPECíFICO DE
SINALIZAÇÃO TURisTICA

Criar e executar

AÇÕES DE MELHORIA NO TRECHO
CITADINO DA BR 277

Programa de revitalização
nossas atrações.

adequadamente

todos os nossos principais

atrativos,

I
sistema especifico

de sinalização

turi,Slica para a cidade.

do trecho da BR 277, que corta a cidade, com vistas a torná.la

I

Vias de Acesso
ESTABELECER AS VIAS DE ACESSO
AOS ATRATIVOS DO MUNiCíPIO

Criar elou melhorar
rios, serras, hotéis,
de recursos.

as vias de acesso aos principais
pontos
restaurantes, elc.), na medida adequada

de interesse turístico,
(cachoeiras,
a cada caso, e das possibilidades

I

Obras Específicas
CENTRO DE CONVENÇÕES

I

Construção de um Centro de Convenções
iniciativa privada).

PORTAIS DE VALORIZAÇÃO

Construção

vitrine das

,

I

em Guarapuava.

(poderá ser feito em parceria

com a

I

de portais frente aos principais

pontos turísticos

e às principais

entradas

OBRAS DE INFRA.ESTRUTURA
TURíSTICA ESSENCIAL AOS PONTOS
AFASTADOS

Construção das obras junto aos pontos turísticos,
forma adequada a cada caso.

RÉPLICA FORTlM ATALAIA

Construção da Réplica do Fortim Atalaia junto à BR 277, com a função de ser também
recepção ao turista.

PRAÇA/ARENA PARA AS
CAVALHADAS

Conslrução
da praça definitiva
festas tematicas.

MONUMENTO/íCONE SIMBÓLICO

Construção poderá ser em parceria com a sociedade,
o simbolo da cidade.

REFORMAS E MELHORIAS DAS
INSTALAÇÕES

Dotar a Secretaria das edificações necessárias ao perfeito cumprimento
estacionamento
para ônibus veiculo,s v.isitantes, etc.

SEDE PRÓPRIA PARA A SECRETARIA

Construir a sede própria definitiva
conveniente.

que sejam essenciais

da cidade.

ao atendimento

I

,
das cavalhadas,

bem como,

na

local de

t

para a realização

do turista,

à realização

de um grande monumento/ícone

das

que passe a ser

da sua missão:

I

da Secretaria

na forma e no local que se mostrar em mais eficaz e

I

Apolo a outras Entidades

I

APOIO DIRETO A ENTIDADES
PROMOTORAS DO TURISMO

Apoiar as entidades que em suas iniciativas estiverem colaborando
Guarapuava, sempre que a ação for julgada digna de apoio.

APOIO ATRAVÉS DE PARCERIAS E
CONVÊNIOS

Estabelecer com as mesmas: parcerias, convênios,
sempre que julgadas convenientes e contribuidoras

Viagens Técnicas

com o incremento

do turismo para

I

patrocínios. Dar- apoio financeiro
do incremento t~rístico externo.

ou operacional,

I

e de Divulgação

VIAGENS TÉCNICAS E DE ESTUDOS

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

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

Participar de feiras e eventos específicos
adequada representação de Guarapuava

de turismo, levando os materiais
junto aos mesmos.

e o pessoal

e

necessário

à

I
,

Pessoal
DOTAÇÃO DE QUADRO FUNCIONAL
AOEQUADO

Contratar o pessoal que se fizer necessário ao hom funcionamento de Secretaria e ao adequado
cumprimento das funções; remunerando.os
de forma justa e compatível à formação de cada profissinnaL

TREINAMENTO DE PESSOAL

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.

,

Móveis Utensílios e Equipamentos
VEíCULOS

Dotar a secretaria

MÓVEIS E UTENSíLIOS
AQUISiÇÃO DE ARQUIBANCADAS
BWC MÓVEL

dos veículos

Adquirir os móveis e utensílios

E

necessários
adequados

ao cumprimento
e necessários

de suã função,

à realização da sua missão.

Adquirir um conjunto de arquibancadas
e banheiros móveis, capazes de comportar
grandes eventos, se avaliados lucrativos, em função do grau de utilização.

e servir nos

Convênios e Parcerias
ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS
E PARCERIAS COM ENTIDADES
POTENCIALMENTE AUXILlADORAS

Estabeiecer convênios com Entidades públicas ou privadas, de trEJinamenio, 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 iurismo receptivo em Guarapuava. Ex:
UNI CENTRO, Faculdades Guarapuava, SEBRAE, etc.

ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS
ESPECíFICOS EM PARCERIAS COM
INSTITUiÇÕES TÉCNICO/CIENTíFICAS

Estabelecer parcerias com Entidades públicas ou privadas,
benéficos ao interesse da nossa capacidade turística.

em programas

ou projetos,

sempre que

~
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Aquisições Diversas
PEÇAS E OBJETOS DE INTERESSE
TURíSTICO

Adquirir peças, objetos, documentos, ilustrações, etc, desde que avaliados
para o incremento da nossa cotação de atrativos.

ELEMENTOS DA PRODUÇÃO
INTELECTUAL DE INTERESSE
TURisTICO

Adquirir, quando julgadas importantes para o incremento do turismo municipal, produções 'de caráter
intelectual; passíveis de direitos autorais, lais como: Fotografias, Monografias, Poesias, Cantos,
Musicas, Ilustrações, Desenhos, Esculturas, Programas de computadores,
elc.

de interesse

relevanle

I

Apoio à instalação de Entidades Turísticas

)

,

FOMENTO À INSTALAÇÃO DE
ATIVIDADES TURíSTICAS

Dentro dos critérios e parãmetros do PLANDEG, apoiar as empresas que se dispuserem
no municipio, com os mesmos auxilios e facilidades que recebem as indústrias.

APOIO A EMPRESAS INTERESSADAS
EM INSTALAREM-SE NO MUNiCíPIO

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

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO ESPECíFICA
JUNTO A POSSíVEIS INVESTIDORES
EXTERNOS DO SEGMENTO TURISMO

Levar dados, vídeos, fotos, etc, ao conhecimento
para o nosso território.

a se instalar

interessado

em aqui se

I

de empresas

do Ramo Turismo,

buscando

atraí-Ias

I

Home-Page
CRIAÇÃO DE HOME PAGE NA
INTERNET

Criar e manter uma home page específica
dinâmica, atualizada, atrativa e interativa.

POSSIBILIDADE DE DIVULGAÇÃO EM
NOVOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

inserir Guarapvava em todos os meios de divulgação disponiveis, existentes ou que vierem a ser
criados, sempre com a busca da máxima efiCiência, tendo em vista os recursos empregados.

APOIO A FESTAS E EVENTOS
FOLCLÓRICOS 'E CULTURAIS

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

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Apoiar com verbas de patrocinio, as entidades
que os mesmos gerarem divulgação ~specifica

CRIAÇÃO DE CALENDÁRIO
MUNICIPAL E REGIONAL DE EVENTOS

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

INCLUSÃO DE NOVOS EVENTOS NO
CALENDÁRIO

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

para a divuigação

turística dos nossos atrativos,

de forma

I

Apoio e Patrocínios a Eventos

que forem promotoras
ao segmento turistico.

Calendário de Eventos

de eventos

esportivos,

sempre

!
o

J

,

uteis ao pleno

,

Programas de Conscientização

da População

CRIAÇÃO DE PROGRAMA
PERMANENTE DE CONSCIENTIZAÇÃO
TURíSTICA

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

CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE
CONSCIENTIZAÇÃO INFANTIL

Criar programa com vistas ao mesmo objetivo acima exposto, dirigido ao publico infantil, através de
atividade, a ser desenvolvida
nas escolas.

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

CRIAÇ~O DE REDE DE HOSPEDAGEM
DOMICILIAR

Quando do esgotamento da capacidade hoteleira,
poderem hospedar os visilantes excedentes.

I
I
•

cadastrar

casas particulares

,

especiais,

e organizá-Ias

para

Incubadora Turística
AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ESSENCIAIS AO INíCIO DE NOVAS
ATIVIDADES TURisTICAS

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

APOIO TÉCNICO A NOVAS
ATIVIDADES

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

Apoio a outras Secretarias em Ações de Interesse Turístico
PROGRAMAS DE APOIO A OUTRAS
SECRETARIAS

Esta atividade será executada
ou ainda, por técnicos

,

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

etc.

Apoio a outras Secretarias em Ações de Interesse Turístico
PROGRAMA DE ABATE DOS ANIMAIS
EXCEDENTES COMO ATRAÇÃO
TURíSTICA

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

AMPLIAÇÃO E APERFEiÇOAMENTO
DO PROGRAMA

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

,

1

J

GUARAPUAVA • GUABIROBA • RIO
DAS PEDRAS

Ampliação do trecho calçado. Reforço da fiscalização.
lixo Junto à estrada. Arborização e paisagismo.

visando a eliminação

Áreas de Camping
ESTABELECIMENTO DA ATIVIDADE
APOIO A MELHORIAS

I
I

Apoiar 8 atividade

de forma a gerar empregos.

Apoiar a transformação

dos pontos já utilizados 'pela atividade

€i

de

fluxo turístico.

em eletivo negócio lurCslico.

I

Fazer divulgação especifica da nossa capacidade hoteleira e da "nossa localização
procurando atrair o máximo deste tipo de 8venta para a nossa cidade.

DIAS DE CAMPO, SIMPÓSIOS
LANÇAMENTO DE PRODUTOS.

do lançamento

I
renda, impostos

Turismo de Negócios e Eventos
CONVENÇÕES

definitiva

Idem acima, com divulgação específica das nossas qualificações de excelência
balata. erva male, cevada, flores, madeira e derivados. dentre outros.

Outros I Diversos

central

na produção

no Estado,

de ml1ho,

I

PROGRAMAS DE APROVEITAMENTO
DE CARACTERíSTICAS E10U
ASPECTOS ESPECíFICOS DE NOSSA
REGIÃO

Exislem diversas características
especificas da nossa região, que, em graus variados nos diferenciam
dentro do contexto do PaIs. e que poderão alavancar outros projetos/programas
especificas, desde que
assim sinalizados pelos próprios visitantes/turistas.
As palavras chaves para eSles possíveis projetos:
Alagados, Águas Quentes, Aviação, Aviação Agricola, Artasanato em Lã, Anesanaloem
Couro. Aguardente
de Frutas Temperadas, AguarÇlente de Frutas Silvestres, Aquamalle, Batata, Borrego, Clima da Montanha,
Chope, Centro do Paraná, Cavalo Crioulo, Centro Cultural. Caprinocullura, Cervejaria, Curucaca, Cateto,
Campeonato de Xadrez, Esculturas em Flores, Ervas Condimentais, Erva Mate, Embulldos Especiais. Frio,
Frango Caipira. Florestas Nativas, Florestas Implementadas,
Festa de Igreja, Frutas Temperadas,
Gastronomias Tfplcas: Alemã. Árabe, Espanhola, Indigena, Italiana, Negra. Polonesa, Portuguesa, Ucraniana,
etc. Gaúcho. Gado Simental, Gralha Azul. Lobo Guará. Musica: Nalivista, Folclórica. Gauchesca, etc;
Ovelha, Ovinocultura, pinhão. Pinheiro, Produções Alternativas: Cogumelos, Plantas Medicinais, etc; Praça
da Fé, Pára-quedas, Parepenle, Roteiros: da produção Agrícota, 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.

Em lunçAo da existência dos atrativos Já citados e do crescimento do fluxo turistico, poderão ser apoiadas
outras atividades, desde que o mercado demonstre serem viáveis, tais como: Balonismo, Parques Temáticos.
etc. O Poder Publico 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, eco~õmicas e culturais.

.

:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

REESTRUTURAÇÃO-' URBANIZAÇÃO
E REGULAMENTAÇAO DE PARQUES

Parque das Araucárias: reestruturação.
trilhas. conclusão das obras da entrada do parque, sinalização
interna, instalação de lixeiras, equipar centro de educação ambientai (recursos audiovisuais,
móveis,
equipamentos de informática ... ).
Parque Recreativo do Jordão: Implantação de trilhas para caminhadas, instalação de lixeiras, centro de
atendimento 80 visitante, sinalização ...
Parque Toca da Onça: cercar área, conclusão do programa de recuperação de área degradada.
Parque Lagoa Dourada: urbanizar, estruturar área de lazer.
Serra da Esperança. APA (área de proteção amblental);Estabelecer
plano de dosenvolvimento.
núcleo de
EducaçAo Amblental;Revitalizaçâo
de estradas velhas;Regulamentar
e normalizar o uso.

I

I

I

EVENTOS, CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO.

Realização
de cursos técnicos e encaminhamento
dos técnicos da Secretaria
para treinamento
e
capacitação.
Realização/participação
de encontros, cursos, eventos, fórum. feiras em âmbito local, regional e nacional,
estabelecendo uma polflica regional.
ReallzaçAo de evanto em âmbito municipal, estadual e nacional de polltlcas ambientais.

I
I

RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,
VEíCULOS, DESPESAS FIXAS

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA
TOMADA DE DECISÕES

Reforma de Onlbus (Rodo-eco) linha I e 11.
Atualizar equipamentos de Informática e Instalação
ManutençAo veIculas, bensfequlpamentoslmáqulnas.
Despesa com pessoal
Manutenção prédio secretaria (luz, água, telefone,

Internet

outros).

I

Mobilização para que haja a participação efetiva das lideranças das Associações de Balros, escolas,
iílstrtulçOes, enfim toda comunIdade organIzada em-todos os eventos/encontros
buscando soluções e
fortalecimento para as questões relativas ao Melo AmbIente,
Firmar convênio com Instituições para desenvoMmento
de pesquisas e monitoramento ambientai, estágios,
desenvolvimento
de projetos.
Descentralização
da Gestão Ambiental por melo de competência e crlaçAo do Conselho Municipal de Melo
Ambiente e comitê (águas, lixo, florestas. educação ambienlal, Sorra da Esperança).
Manter parceria com a Secretaria de Promoção SociaVFUBEM para continuidade do programa de Guias
amblentflls do PPTA.
Insliluir -Prêmio ECO. (cidadão, empresa, escola, imprensa).
Assessorar associação de catadores de papel e outras,

I

I

DESENVOLVIMENTO FLORESTAL

,

,

,

I

Viveiro Municipal: produção de flores, arbustos, mudas florestais exóticas e nativas; aquisição de sementes.
esterco, embalagens húmus produtos agroqulmlcos,
equipamentos.
Fiscalização no carle de árvores em área urbana (laudo e liberação)
Plantio em logradouros publicos (praças. parques, avenidas, ele.:.).
Programa de Integração na produção de pinus (EMPRESNPREFEITURNAGRICUl
TOA).
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 refloresladores.
Manutenção e ampliação do Arborelo Florestal e Botânico e Jardim Medicinal'
ExecuçAo de Inventário de Ftorestas.

,
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Boletim

Oficial

do Município.

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

i

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO 11I

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO DE METAS FISCAIS
A • RECEITAS X DESPESAS
I.RECEITAS
RECEITASCORRENTES

Receita Patrimonial
Receila Agropecuária
Receita de Serviços
Correntes

Outras Receitas Correntes
Correntes

.....

2007

2006

15.200.000,00 15.960.000,00
10.000,00
10.000,00 I .
730.000,00
766.000,00
30.000,00
30.000,00
835.000,00
876.000,00
58.242.000,00 59.400,000,00
1.950.000,00
2.047.000,00
76.997.000,00 79.089.000,00

Receila de Contribuição

Total de Receitas

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

• Valores Correntes
2005

Receila Tributâria

Transferências

16.280.000,00
100.000,00
804.000,00
30.000,00
920,000,00
....
60.588.000,00
2.150.000,00
80.872.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

5.000.000,00
.. 500.000,00
1.000.000,00
1.615.000,00
8.115.000,00
85.112.000,00

Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências

de Capital

Outras Receitas de Capital
Total

de Receitasde

Canltal

TOTALGERAL DAS RECEITAS

5.000.000,00
500000,00
1.000.000,00
1.650.000,00
8.150.000,00
87,239.000,00

5.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.683.000,00
8.183.000,00
89,055.000,00

;

II.DESPESAS
OESPESAS CORRENTES

2005

Despesas de Cus leio
Transferências

...

Correntes

Total das Despesas

avenidas).

Organizar, implementar, assessorar Programas de Educação Ambiental formal e comunilâria.Educando pela Natureza,
- Maratona Ambiental,
- Oficinas - Centro de Educação ambiental João Luiz Toledo,
- Comunicador ambiental,
- Projetos nas escolas,
• Festivais,
~ Concursos,
• Fórum de Debales.
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 município com a cole1a 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 sanitário
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 poluidoras.
Elaborar programas I projetos ~~biantais

MEIO AMBIENTE

r

creches,

21

Correntes

2006

2007

58.150.000,00
19.150.000,00.
77.300.000,00

59.650.000,00
19.850.000,00
79.500.000,00

60.943.000,00
20247.000,00
. 81,190000,00

4.700.000,00
550.000,00
1.750.000,00
7.000.000,00
84.300.00000
812.000,00

4.500.000,00
600.000,00
1.700.000,00
6.880.000,00
86.380.000 00
859,000,00

OESPESAS DE CAPITAL
In\€stimentos
Inl.ersões financeiras
__ -Tra~sferências- -de Canital
Total das De---;;esas de C;:;ital

,

TOTALGERAL DAS DESPESAS
III.RESULTADO NOMINALfl.ill

I ..

4.530.000,00
612.000,00
1.815.000,00
6.957.000,00
88.147.00000
908,000,00

B - RESULTADO PRIMÁRIO
Resultado Nominal
{ + , Des'esas com encaraos da dí\ida fundada
{"' VALOR DO RESULTADO PRIMÁRIO

2005
812.000,00
1.108.000,00
1.920.000,00

2006
859.000,00
1.111.000,00
1.970.000,00

2007
908.000,00
1.177.000,00
2.085.000,00

(Art. 4', ~ 3' da Lei Complementar

n' 101/2000)
A Administração Pública, preza por
uma perfeitaharmonia entre arrecadação e
conseqüente utilização de recursos. O
equilíbriofinanceiro é a meta harmônica das
administrações públicas, Somado a isso,
a capacidade de utilização e aplicação
desses recursos

é condição

indispensável

para atjngir~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
possiveis desapropriações urgentes e
iminentes que tenham que ser
efetuadas com o intuitode salvaguardar
os interesses dos municipes.

í3~2c Bo.lelim

Ofic.ial

do. Município

. "'Ano

':

10. N"441 "

Guarapuava,

21 a 27 de junho

de 2004.

t!,: , .. ,.

c) Inadimplência: Podem advir de
índices superiores aos previstos,

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. ANEXO IV
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS ANO ANTERIOR

comprometendo
significativamente
o
erário por insuficiência
de recursos.

RECEITAS

JANEJRO
PREVISTA

CORRENTES

Fica estabelecido como parâmetro
para suprir as deficiências financeiras que
eventualmente ocorram notranscursodoano
acima elencadas, os recursos classificados
em RESERVA DE CONTINGÊNCIAS,
para atendimento às possíveis variações
que possam vir a ocorrer.

Receita Tributária
Receita de Contrib.

7.686.268,34

1.195.000,00

1.228.633,27

1.250.000.00

1.344.059,41

0,00
24.488,35

0.00
40.000,00

I

0,00
24,760,18

5.100.000,00

5.210.245,92

Outras Rec. Corrente

150.000,00

121.962,86

CAPITAL

130.000,00

54.500,00

I

130.000,00

0,00

J

50.000,00

0,00

•

5.000.00

0.00

I

50.000,00

0,00

,

25.000,00

Transf.Correntes

Oner. Crédito

2.000.00

100,00

57.000,00

41.668,66

50.000,00

Alienção de Bens

0,00
4.500,00

Transf. Capital

50.000,00

50.000,00

Outras Rec. Capital

25.000,00
6.674.000,00

1

2.000,00

I

5.000,00

TOTAL

6.681.599,06

0,00

75.000,00

108,613,36

5.950.000,00

6.036.096,44

215.000,00

172.738,95

7.662.000,00

7.686.268,34

I

CONSOLIDAÇÃO
PREVISTA

RECEITAS

das metas atesta o

comprometimento da Administração Municipalcom o desenvolvimento do município

'" ANO
72.685.000,00

REALIZADA

SUPERÁVIT

ATÉ FEVER8RO

DÉFICIT

I

ATÉFEVER8RO

495,000,00

,

ISSQN

4.100.000,00

900.000,00

I

600.000,00

150.000,00

Contr.~lhoria
Rec. Contribui"ões

14.076.000,00

I

164.459,79

114.459,79
26.046,81

600.000,00

50.000,00

I

106.679,82

56,679,82

49.248,53

(30.751.47

-

I

I

658.000,00

132.000,00

55.950.000,00

11,050.000,00

1.727.000,00

365.000,00

11.715,000,00

260.000,00

o;;r. Oédito
Alie-;:;-;ãode Bens.

8,630.000,00

100,000,00

500.000,00

10.000,00

Trensf. Canllal

1,000.000,00

100,000,00

,

1.585.000,00

50.000,00

I

84,400,000,00

14.336.000,00

Outras Rec, Canltal
TOTAL

(53.136,66

826.046,81

,

CAPITAL

91.433,42

96.863,34

,

I

4.000,00

Transf .Correntes

991.433,42

50.000,00

80.000,00

Outras Rec, Corrente

(107.7~ü,50

BOO.OOO,OO

30.000,00

Rec. Serviços

237.367,40

387.209,50

500.000,00

565.000,00

Rec,Agropecuárias

14.313.367,40

4,145.000,00
10.000.00

Rec. Patrirmniais

Dessa forma, a Administração

..

3.800.000,00

TAXAS

para a consecução
das prioridades
sociais da Administração
Municipal
e
para garantir um crescimento econômico
responsável e duradouro.

GERAL

PREVISTA

1P11J
IT81
IRRF

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 município vem passando,
buscando
sempre
o bem estar da
população e o aquecimento da economia.
O equilíbrio das contas públicas
constitui um instrumento
fundamental

100,00

(3.900,00

150.282,02

18.282,02

I

11.245,342,36

196.342,36

I

294,701.81

(70.298,19

54.500,00

1205.500,00
'100.000,00

L

,

4.500,00

5.500,00

50.000,90

(50.000,00
(50.000,00

14.367.867,40

••

Municipal buscou sempre a análise dos
problemas existentes, das aspirações da

Per(odo
lanelro
fevereiro
TotaIs

população, do potencial e vocações a
l

7.532.000,00

,
,

Rec. Serviços

CORRENTES

serem exploradas

REALIZADA

6.627.099,06

40.000.00

Rec. Agropecuária

Avaliação do cumprimento das
metas relativas ao ano anterior
(Art. 42, 922, Inciso I, da Lei
Complementar nº 101/2000)

o cumprimento

PREVISTA

6.544.000,00
0,00

Rec. Patrirroniais

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO IV
ANEXO DE METAS FISCAIS

FEVER8RO

REALIZADA

dos recursos

dlsponlvels e partindo dessa sumatória
propor soluções viáveis e criativas.

,

VLR REALIZADO .1' BIMESTRE I
Desnesa
Receita
Sunerávlt
6.681.599,06

3.951.578,78

7,686.26834

4.634.157,53

3,052.110

14,367,867,40

8.S86.736,31

5.782.131,09

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
ANEXO DE METAS FISCAIS

I

2.730,020,28
81

ANEXO V

Demonstrativo de evolução do Patrlmõnlo LIquido
(Art. 4., S 2., Inciso 11I,da Lei Complementar n.101/2000)
DEMONSTRATIVOOE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PATRIMÔNIO LiQUIDO
I

DESCRiÇÃO
DéficiUsuperãvlt
Coberturade déficit de
anos anteriores

~A

2001

2002

2003

(7.558.900,99) 1.916.186,60 9.227.978,54

DESCRiÇÃO
Alivo Real Liquido
elou PassivoReal

2001

2002

2003

;

(5.124.844,67)(3.208.658,07)6.019.320,41

Descoberto
926.098,72 1.916.186,60 3.208.658,07

partir do exerclcio de 2003, os dados são consolidados - Administração Direta + Administração Indireta.

I

GUarapuava,

21 a 27 de junho

Ano 10 - N" 441

de 2004

LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
- ANEXO
ANEXO DE METAS FISCAIS - CONSOLIDADO

VI

LEI DE DIRETRIZES
ANEXO

Demonstrativo das Metas Anuais
(Art. 4', ~ 2', Inciso

11,da Lei Complementar

Boletim

Oficial

do Municlplo

- 23

ORÇAMENTÁRIAS
- ANEXO
DE METAS FISCAIS

Margem de Expansão de despesas obrigatórias
caráter continuado
.

n' 10112000)

(Art.

4', ~ 2', Inciso

V, da Lei Complementar

n'

VIII

de

101/2000)

REALIZADA
ESPECIFICAÇÃO

2003

2001

2002

RECEITA

61.216.242,01

70.132.465,41

88.154.562,03

DESPESA

60.040.893,81

69.806.137,82

81.085.450,72

DEMONSTRATIVO

DA COMPOSiÇÃO

DA DESPESA

LEI DE DIRETRIZES
ANEXO

2002

2003

2.657.984,02

3.318.560,36

4.088.318,42

326.169,70

795.036,44

637,051,40

8,342.657,69

12.630.46404

11.301.961,34

Agricultura

624.820,49

605.625,05

479.682,82

Del. Nac.Seg.Pub.

242.108,80

139.776,46

860.414,14

Desenv. Reqional
Educação e cultura

176.305,62

126.252,00

2001

POR FUNÇÕES

Legislativa
Judiciária
Adm. Planeiamento

Habitação e Urbano
Ind. e Comércio
Saúde e Saneamento
Assist. e Previdência
Transporte
Gestão Ambiental

.

Demonstrativo
(Art.

ORÇAMENTÁRIAS'
DE METAS FISCAIS

ANEXO

IX

da Estimativa da Renúncia de Receita

4', ~ 2., Inciso

V, da Lei Complementar

n' 101/2000)

Para o exercício financeiro de 2005, o Município prevê a
concessão, a título de renúncia de receita proveniente de incentivo
ou benefício de natureza tributária, o montante de até R$
1~400.000,00

(Um milhão

e quatrocentos

mil reais), sendo

R$

19.099.713,08

23.283774,55

25.365.796,27

700.000,00 (Setecentos mil reais) a título de descontos concedidos

11.182.487,43

14.455.930,84

15.473.785,76

para pagamentos

968.286,71

287.371,25

454.962,37

8.490.252,69

7.877.856,95

12.156.616,79

6.533.773,84

4.133.089,98

8.612.463,81

886.560,87

1.114.308,44

60.040.893,81

665.839,03

540.089.16

69.806,137,82

81.085.450,72

LEI

SÚMULA:

Concede

MISSIONÁRIA

LEI DE DIRETRIZES
ANEXO

antecipado

ORÇAMENTÁRIASDE METAS FISCAIS

ANEXO

e R$ 700.000,00

um

N'1354/2004

lerreno

SÓ O SENHOR

à

IGREJA

EVANGÉLICA

É DEUS.

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

VII

Avaliação da situação Financeira e Atuarial
(Art. 49, 9 22, Inciso IV, item a, da Lei Complementar

do IPTU-2005,

(Setecentos mil reais) para novas emendas do Poder Executivo
Municipal com a devida aprovação do Poder Legislativo Municipal.

-

1.396.333,74

Desporto e Lazer
TOTAL

A expansão das despesas de caráter continuado será
nula, face ao controle rígido das despesas e a previsão de se
atingir superávit primário.

Art. 12
n2

10112000)

R

Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal,

autorizado
a conceder um terreno à IGREJA
EVANGÉLICA
MISSIONÁRIA
SÓ O SENHOR É DEUS, inscrita no CNPJ sot
n°

76.936.35010001-26,

para a construção

de sua sede própria

em nosso Município.
PREVIDÊNCIA

o Regime de Previdência
do Município

de Guarapuava

SOCIAL

Social dos Servidores Públicos

e o Plano de Custeio do Regime de

Art. 2º - O terreno a ser concedido será inalienável E
impenhorável, revertendo automaticamente ao Patrimônio de
Município, nos seguintes casos:
I - se após 02 (dois) anos da expedição

da escritura

d,

doação, não for iniciada a construção prevista no artigo anterior

Previdência Social, instituídos através das Leis nº 1102101 e
1103/01, respectivamente.

de 28 de dezembro

de 2001, tem por

finalidade assegurar,
mediante contribuição,
aos seus
beneficiários os meios de subsistência
nos eventos de
incapacidade, velhice, inatividade e falecimento.

o Plano

de Cusleio

do Regime de Previdência

Social dos

Servidores Públicos do Muniçípio de Guarapuava será financiado
mediante recursos provenientes do Município, através dos órgãos
dos Poderes Executivo e Legislativo, e das contribuições sociais
obrigatórias dos segurados ativos, inativos e pensionistas, além
de outras receitas que lhe forem atribuídas.
A contribuição mensal do Município através dos órgãos
dos Poderes Executivo e Legislativo, será constituída de recursos
adicionais do Orçamento Fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei
Orçamentária Anual.

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

da Igreja.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de
publicação, revogadas as disposições em contrário.
R

Gabinete

do Prefeito

do Município

de Guarapuava,

junho de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO

BURKO

Prefeito Municipal
(a) SÉRGIO

AUGUSTO

MICHALISZYN

Secretário de Administração

SUe

em 23 dE

[24: B~letimOficiai do Muni~ípi;--'
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Guarapuava,

LEI W 1355/2004

LEI W 135712004

SÚMULA: Concede Título de Cidadão
Honorário
de Guarapuava,
ao
Desembargador ALTAIR FERDINANDO
PATITUCCI.

SÚMULA:
Acrescenta inciso III ao
artigo 22 da Lei 950/2000, criando
Gratificação
de PSF e dá outras
providências.

A

Câmara

Municipal

de

111 ~ Cirurgião
Dentista: 73°;.
(setenta e três por cento) do nível inicia
do cargo - 40 horas.

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:

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

Art.
1
Concede
ao
Desembargador ALTAIR FERDINANDO
PATITUCCI,
o Título de Cidadão

Art. 12 - Acrescenta Inciso 111 ao
Art. 22 da Lei Municipai n' 950/2000 de
27.04.2000, com a seguinte redação:

Guarapuava,

Estado do Parana, aprovou

0

Honorário de Guarapuava.
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 23 de junho de 2004.

<a)VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal
(a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALlSZYN
Secretário de Administração

LEI N' 1356/2004

SÚMULA: Altera a localização do Ponto
de Táxi n° 09.
A Câmara
Municipal
de
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou

e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art.
l'
• Fica alterada
a
localização do Ponto de Táxi n' Og, da
Rua Getúlio Vargas para a Rua Vicente
Machado esquina com a Rua Guairá,
nesta cidade.
Ar!. 2'. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Munic/pio de
Gusrspuava, em 23 de junho de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal
(a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALISZVN
Secretário de Administração

Ar!. 22 •...
I ....
11 •...
111 • Gratificação
de PSF,
concedida aos profissionais integrantes
das equipes de saúde da família,
compreendido
os
seguintes
profissionais:
médicos, cirurgiões
dentistas, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem, técnicos em higiene dental,
auxiliares de consultório dentário e
agentes comunitários de saú~e.
Parágrafo Único ~ É vedi.,Jo a
percepção de tal gratificação
aos
servidores ocupantes do cargo de
Médico Generalista de PSF.
Art. 2" - 'Considera.se
como
programa de saúde da famnia o programa
proposto pelo Ministério da Saúde
conforme a Lei 8080/1990 e Portarias
Ministeriais específicas para profissionais
com carga horÁ.riade 40 horas semanais.
Ar!. 3' • Para a percepção da
Gratificaçãode PSF,deverão os servidores
suprac~adossubmeter.se ao regulamento
especifico, definido por Decreto do Chefe
do Poder Executivo Municipal.
Art. 4'. A gratificação de que trata
a presente Lei não será incorporada aos
proventosde aposentadonae pensão, nem
Incidirápara cálculo de qualquer vantagem,
somente para fins de gratificação de fénas
e décimo terceiro vencimento.
Art. 5' • A gratificação
calculada da seguinte maneira:

21 a 27 de Junho de 2004

IV • Auxiliar de Enfermagem
50% (cinqüenta por cento) do nível iniciE
do cargo - 40 horas.
V. Técnico em Higiene Dental
50% (cinqüenta por cento) do nível iniciE
do cargo - 40 horas.
VI • Auxiliar de Consultóri(
Dentário: 60% (sessenta por cento) dl
nível inicial do cargo -40 horas.
VII - Agente Comunitário
dI
Saúde: 34% (trinta e quatro por cento
do nível inicial do cargo - 40 horas.
Art. 6° . Esta Lei entrará em viga
na data de sua publicação, revogada:
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município dI
Guarapuava, em 23 de junho de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal
(a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALlSZYN
Secretário de administração

DECRETO N' 746/2004

o

Prefeito do Município
d(
Guarapuava,Estadodo Paraná,no uso da~
atribuições que lhe são conferidas por Lei
DECRETA
Art. 1'. Altera a denominação d,
Centro de Educação Infantil Paimeirinha
para Centro Municipal de Educaçãl
Infantil o Mundo da Criança, criad,
pelo Decreto n' 677/2044,
Art. 2' • Este Decreto entrará en
vigor,na datade sua publicação,revogando
se pertedo Decreto n' 677/2004 e demali
disposições em contrário.

será

I • Médico: corresponderá
â
75%(setenta e cinco por cento) do nível
inicial do cargo de Médico Generalista
de PSF. 40 horas.
11. Enfermeiro: 33% (trinta e três
por cento) do nlvel inicial do cargo - 40
horas.

Gabinate do Prefeito do Munlclpio d,
Guarapuava, em 23 de junho de 2004.

<a)VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal
(a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALlSZVN
Secretário de Administracão

Guarapuava, 21 a 27 de junho de 2004'

-,
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DECRETO

o

Prefeito

Nº 74712004

do

Município

de

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

RESOLVE

Art. 12
n° 485/2003

-

Revogar parte do Decreto
de 07.02.2003,
o qual

designou a Professora Marcia Maria
Mikolajczyk como Diretora da Escola
Municipal General Eurico Outra Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Art. 22 - Este Decreto

entrará

em

vigor na data de sua publicação,
revogadas

as disposições

em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município
de
Guarapuava, em 23 de junho de 2003.

(a) VITOR HUGO 'RIBEIRO

BURKO

Prefeito Municipal
<a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALlSZYN

Secretário de Administração

DECRETO

N'74812004

SÚMULA: Designa
membros
para
comporem o CONSELHO
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO.

o

Prefeito

do Município

de

Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
e considerando
o contido no Ar!. 6° da
Lei n' 1319/2004,

~
.

Titular: Roberto Lopes Silvestre
Suplente: Bianca Raquel Garcia
Pereira
REPRESENTANTES
DE
INSTITUiÇÕES
DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PRIVADA
Titular: Leda Mara Pires
Suplente: Priscila Ribas C. Pinto
Kunst
REPRESENTANTES
DE
INSTITUiÇÕES
DE ENSINO
SUPERIOR
Titular: Carmem de Fátima P. Schímidt
Suplente: Jamil Abdanur Júnior
REPRESENTANTES
DAS
ASSOCIAÇÕES
DE BAIRROS
Titular: Antonio Maikot
Suplente: Leonel Camargo de Oliveira
REPRESENTANTES
DO ENSINO
PÚBLICO ESTADUAL
Titular: Elizabeth Maria Pacheco
Suplente: Maria Aparecida Virmond
Buteness
'
REPRESENTANTES
DA
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DO
CENTRO OESTE. UNICENTRO
Titular: Maria Regina da Silva Vargas
Suplente: Ângela Helena Bona Joseli
REPRESENTANTES
DO CENTRO DE
ATIVIDADES
ESTUDANTIS
DE
GUARAPUAVA
- CAEG
Titular: Pedro Luiz Mores
Suplente: Douglas Bordinhão
REPRESENTANTES
DA CÃMARA
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
Titular: Severino Genuíno Dourado
Suplente: Madalena Nerone
Titular: Arildo Ferreira
Suplente: Joet Stelano latskiu.
Art. 22 - Este Decreto
entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava,
em 23 de junho de 2004.

(a) VITOR

Prefeito

RESOLVE

º ~

Art. 1
Designar
membros
para
comporem
o CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
REPRESENTANTES
DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Titular: Marlete Crissi
Suplente: Denise Turok
REPRESENTANTES
DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Titular: Marlí Bonés Cidral
Suplente: Sandra Regina Pereira
REPRESENTANTES
DOS PAIS DE
ALUNOS DA REDE PÚBLICA

HUGO RIBEIRO

BURKO

Municipal

(a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALlSZVN
Secretário
de Administração

Bóletim Oficial do Múnicípio

Art. 1º - Nomear, em virtude de
habilitação
em Concurso
Público, de
acordo com o que dispõe o art. 37, inciso
11 da Constituição
Federal e, de acordo
com o art. 15, seção 111, inoiso I da Lei
Complementar
nº 001/91
de 23 de
dezembro de 1991 e Lei n° 950/2000 de
27 de abril de 2000, para exercerem os
Cargos de:
GRUPO OCUPACIONALPROFISSIONAL
MÉDICO GENERALlSTA
ATENDIMENTO

DECRETO

N' 749/2004

o

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

RESOLVE

DE PRONTO

A partir de 02 de junho de 2004
Luiz Fernando Mendes Rocha
Adriana Corazza
MÉDICO GENERALlSTA
DE PSF
A partir de 02 de junho de 2004:
Eliana Benatti
Rodrigo Guimarães Mesquita
EDUCADOR

AMBIENTAL

A partir de 16 de junho de 2004:
Angelita Machado Soldan
GRUPO OCUPACIONALADMINISTRATIVO
AGENTE FISCAL DO MEIO
AMBIENTE
A partir de 17 de junho de 2004:
Taciane Peres Lemes
Allan Azuri
EDUCADOR

INFANTIL

A partir de 02 de junho de 2004
Raquel de Oliveira Babiuk Lopes
Vanessa Correia Machado
Adriane Lubachevski Colaço
Cedeli de Andrade Terres
Cristiane Aparecida Kiel
Elidan Aparecida de Campos Paulini
Elizabet Moreira
Estela Mara Bahls
Josielle Rocha Cavalli
GRUPO

OCUPACIONAL-

OPERACIONAL
SERVENTE DE LIMPEZA
A partir
Sildinei
Marilda
Daniela

de 02 de junho de 2004:
Scariott Ramos
Kintope de Oliveira
Pereira Rodrigues

Eva de Fátima da Fonseca
Rosane de Fátima Santos
..

- 25 ,

Tereza

Jucelia Maria Vieira de Paula
Márcia Solaine de Almeida Juliani
Cirlene Ferreira Rodrigues
Dorilda Trindade Monteiro Teixeira
Irene Roesler Gaspar
Rosana da Aparecida dos Santos Ramos
Cleusa Aparecida Portela Fiúza
Sirlete Ribeiro Almeida Prestes
Simone de Fátima Jerei
.
Sonia Mara Fogaça

26.

Boletim

Oficial

do Município

Guarapuava,

Ano 10. Nº 441

Elza Wolf da Rosa
Helena Regina Soares
Helena Azevedo Andrade
Iria de Belém Vaz Xavier

o

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

Josiane Wirmond Lepinski
Maria de Lourdes Ferreira
Denise Mexko da Silva
Márcia Rosana Weyand Rigoni
Ana Paula da Silva Lima Kavalkevicz

Roseli Teresinha da Rosa Silva
Leonilda do Belém Santos

Soeli Fátima da Silva
Anemari das Chagas
Jurema Farias

RESOLVE

Giselle de Fátima Rezende Zuber
Mariana Fátima Ribeiro de Bastos

Ana Carla Willy Caldas.

Maria Sass
Elizabete Luchtenberg
Gimenez
Itamara Gomes Soares Batista

Jeane Mariza de Araújo
Jaqueline Aparecida Vicentin Bochnia
Rosimari Claudino de Oliveira
Diair Teresinha Caldas da Cruz
Mariolinda Cabral de Abreu
Soniamara de Fátima Falcão
Ângelo Olavo Carvalho Menente
Diocélia Aparecida dos Santos
Ângela Maria da Silva
8enilla Lúcia H. Furtoso.

Art. 2º - Este Decreto entrará em
vigor
na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir da data
supra citada.
Gabinete

do Prefeito

do Município

Designar o Servidor DlOCESAR
DA COSTA DE SOUZA, investido nc
Cargo de Técnico de Controle Interno,
para responder pelo Cargo de Diretor dE
Departamento
de Controle Interno, junte
à Secretaria Municipal de Finanças.

de

Guarapuava, em 23 de junho de 2004.

,
(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

Fica o Servidor
designado
a
assumir a partir de 21/05/04, a funçãc
de Contador Geral do Municíplo, com a::::
atribuições inerentes ao Cargo.
Gabinete

Art. 2Q - Es~e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
retroagindo
seus efeitos
datas supra citadas.

a partir

das

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 23 de junho de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal
(a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALlSZYN
Secretário de Administração

(a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALlSZYN
Secretário de Administração

o

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

RESOLVE

Ar!. 1'. Nomear, em virtude de
habilitação em Concurso Público, de
acordo com o que dispõe o art. 37, Inciso
11 da Constituição Federal e, de acordo
com O art. 15, seção 111, inciso I da Lei
Complementar n' 001/91 de 23 de
dezembro de 1991, e Lei n° 774/98 de
22 de junho de 1998, para exercerem o
Cargo de:

em 21

o

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

(a) SÉRGIO AUGUSTO
MICHALlSZYN
Secretário de Administração

por Lei,
MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DE
ENVELOPES DE PROPOSTAS

a disposição

funcional

da Servidora EDNA HISSAKO KIKUCHI,
matricula n.' 6840/3, Cirurgiã Dentista,
para prestar serviços junto à Prefeitura
Municipal de Foz do Iguaçu, no perlodo
de 01/01/2004 à 31/12/2004, como
regime de permuta pelo Servidor
Municipal
SALVADOR
BORGES
RISDEN, matricula 10041, Cirurgião
Dentista, com ônus para o local de
origem de ambas as partes.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 14
de junho de 2004.

(a) Vitor Hugo Ribeiro Burko
Prefeito

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N'04/04
Ata da sessão de abertura do:
envelopes n' 2 (de propostas), en
atendimento

reuniuwse

(a) Sérgio Augusto Mlchallszyn
Sacretárlo de Administração

ao edital de concorrêncil

n' 04/04. - (GRp).
Aos vinte e três dias do mês di
junho do ano 2004, às 8 horas, na Sali
de Licitações, em sessão pública, sol
presidência da Senhora Edinara Zag'
Kamlnskl Nascimento e membros o:
Sanhores; Cazar Alberto Martinl Toledc
João Carlos Prestes Taques Junior, Lui.
Carlos Borba, Margarete Aparecld:
Felema, Tania Beraldo de Oliveira'
Jussara do Belém da Silva Calda,
a Comissão

de Licitaçã,

designada pela Portaria n' 004/2004 par,
proceder à abertura dos envelopes n',
de propostas,
entregues
pela
proponentes

QUADRO DO MAGISTÉRIO

Municipal,

PORTARIA N.2160/2004

Autorizar

DECRETO N2750~200~

do Prefeito

de junho de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

RESOLVE

L

de 2004

PORTARIA N.'178/2004

PÚBLICO MUNICIPAL
PROFESSOR DO ENSINO
FUNDAMENTAL DE l' A 4' SÉRIES
A partir de 02 de junho de 2004

Begair da Aparecida Siqueira
Mateus Rafael Tereza

21 a 27 de junho

interessadas

na execuçà

do objeto da Concorrência

n' 04/0

i Guarapuava, 21 à 27 de junho de 2004 ,..~.:
(GRp). Aberta a sessão pela Senhora
presidente, com a presença das
licitantes 01) PAVIMENTAÇÕES
E
TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA,
representada pelo senhor Anderson
Schmitt,2) ITATIBACONSTRUTORA DE
OBRAS CIVIS LTDA, representada pelo
senhor Cleylon Rasche, e , 3) MALTA
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,
representada pelo senhor Givanildo
Bastos, foi decidido

que, ante o atraso

Ano

10: N° 441 ".

'BoielllnOflcial

PROCESSO N': 049/2003-DISPENSA
DE LICITAÇÃO
OBJETO:Prorrogação
do Contrato de
Locação do imóvel onde encontram-se
as instalações da PROVOPAR.
Municlpio

na publicação da ata de fls. 558/559 na

PRAZO: Por mais 04(quatro) meses.

Felema. secretária,

lavrei a presente

ata

por mim e pelos membros da comissão
de licilação e representantes
proponentes presentes.

DATA
DA
ASSINATURA
PRORROGAÇÃO: 03.06.2004.
Guarapuava, 03 de junho de 2004.

DA

Município

de

BEST

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

OBJETO:Conlratação
de
serviços, para readequação ambiental
de estradas na área da Bacia do Rio
das Pedras - Convênio
Agência
Nacional das Águas~ANA - Contrato de
Repasse nº 135069/64/01 - Projeto
Manejo Rio das Pedras, conforme itens
abaixo mencionados:
1)60,13 m3
escavação
carga e transporte
1ê
categoria; 2) 15,00 m2 regularização do
sub-leito; 3)540,00 m2 pedra irregular;
4)180,00 m. guia de contenção lateral
em pedra; 5) 216,00 m2 grama em
mudas.
Município

de

CONTRATADA:SURG(Companhia
de
Serviços e Urbanização de Guarapuava).
VALOR TOTAL: R$12.000,OO (doze mil
reais).
.

PROCESSO Nº: 038/2003 -DISPENSA
DE LICITAÇÃO
OBJETD:Prorrogação
e Reajuste do
Conlrato de Locação do imóvel onde
encontram~se as instalações do Centro
de Artes e Criatividades para alunos do
Ensino Fundamental - Iracema Trinco
Ribeiro.
CONTRATANTE:
Guarapuava.

PROCESSO Nº : 010/2004 - Dispensa
de Licitação

CONTRATANTE:
Guarapuava.

EXTRATO PRORROGAÇÃO E
REAJUSTE DO CONTRATO
N'19012003

PROCESSO Nº : 014/2003 - CONVITE
OBJETO: Prorrogação
contrato de
prestação de serviços de transporte das
equipes de agentes comunitários de
saúde, na zona urbana e rural em nosso
Município.

CONTRATADO:
THE
TRANSPORTES LTDA.

VALOR:
Pelo mesmo
valor
de
R$815,00 (oitocentos e quinze reais)
mensais.

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃD

EXTRATO PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO N'04012003

CONTRATANTE:
Guarapuava.

EIDIT TURRA VILA

das

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

MUNICíPID DE GUARAPUAVA

de

Imprensa Oficial, fica adiada a presente
sessão para o dia 08 de julho de 2004,

que lida, e achada conforme, vai assinada

-27.:

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE:
Guarapuava.
CONTRATADA:
NOVA.

às 8:15 (oito e quinze) horas, para
abertura dos envelopes de propostas.
Ficam as partes cientes. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora presidente
deu por encerrada a sessão de cujos
trabalhos eu, Margarete Aparecida

do Município

Município

DATA DA ASSINATURA: 21.06.04
Guarapuava, 21 de junho de 2004.

MUNICíPID DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

de
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADO: GILDA CAMPELLO.
PRAZO: Aproximadamenle15000
(quinze mil) km.
DATA
DA
ASSINATURA
PRORRDGAÇÃO: 03.06.2004.
Guarapuava, 03 de junho de 2004.

PRAZD: Por mais 04(qualro) meses.
DA
VALOR REAJUSTE: O qual passará
para R$1 ,500,OO(um mil e quinhentos

reais) mensais.

MUNiCípIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO PRORROGAÇÃO DO
CDNTRATO N° 209/2003

DATA
DA
ASSINATURA
PRORROGAÇÃO: 02.06.2004,
Guarapuava, 02 de junho de 2004.

DA

PROCESSO Nº: 029/2004 - Dispensa
de Licitação
OBJETO: Locação de imóvel para
abrigar do PROSAM(Programa
de
Saúde Mental) e CAPS(Centro
de
Atendimento Psicosocial).
CONTRATANTE:
Municip'io
de
Guarapuava.
CONTRATADA:GAS
PARZI NHO
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.
VALOR MENSAL:R$685,OO(seiscenlos
e oitenta e cinco reais)
PRAZO:06(seis) meses,
DATA DA ASSINATURA:15.06.2004.
Guarapuava, 15 de junho de 2004.

.28 - Boletim

Oficiai

do Município

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Ano 10. NQ441

Guarapuava,

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA

21 a 27 de junho

RATIFICAÇÃO:
Augusto

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

21.06.2004 - Sergi(

Michaliszyn

Guarapuava,

de 2004

- Gerente

Geral

21 de junho de 2004.

EXTRATO DE CONTRATO
. EXTRATO DE DISPENSA

MUNiCíPIO GUARAPUAVA

PROCESSO N': 025/2004 - Dispensa
de Licitação
PROCESSO Nº: 029/2004 - Dispensa
OBJETO: Contratação
de 01 (um)
médico generalista de saúde da família

de Licitação

para atuar no PSF - Xarquinho
Centro Municipal de Saúde.

OBJETO:Locação
de imóvel
para
abrigar
as
instalações
do
PROSAM(Programa de Saúde Mental)
e CAPS(Centro
de Atendimento

CONTRATANTE:

e no

Municipio

de

Guarapuava

Psicosocial).

CONTRATADO: Dr.Djalma Michele Silva

CONTRATANTE:

Municlpio

de

VALOR MENSAL: R$5.000,00 (cinco mil

RATIFICAÇÃO: 15.06.2004 - Sergio
Augusto Michaliszyn - Gerente Geral.
Guarapuava, 15 de junho de 2004.
MUNiCípIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

r

as seguinte~

Nºde
EXTRATO DE DISPENSA

ordem
01

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

02
EXTRATO DE DISPENSA

OBJETO: Contratação
de 01 (um)
médico generalista de saúde da família
para atuar no PSF -Xarquinho e no
Centro Municipal de Saúde.
CONTRATANTE:
Guarapuava.

Município

de

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24,
Inciso IV, da lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
RATIFICAÇÃO: 04.06.2004 - Sergio
Augusto Michaliszyn - Gerente Geral.
Guarapuava, 04 de junho de 2004.

03

PROCESSO N': 010/2004 - Dispensa
de licitação
OBJETO: Contratação de serviços
para readequação ambiental de estradas
na área da Bacia do Rio das Pedras Convênio Agência Nacional das ÁguasANA - Contrato de Repassa n' 135069/
64/01 - Projeto Manejo Rio das Pedras,
conforme
descrição
abaixo
mancionados:1 )60,13 m' escavação
carga e transporte l' categoria; 2)15,00
m' regularização do sub-leito; 3)540,00
m' pedra irregular; 4)6180,00 m. guia de
contenção lateral em pedra; 5)216,00 m'
grama em mudas.

f •
CONTRATANTE:
Guarapuava.

Município

Proponente
Via

Venetto

Construtora

dE

Obras e Serviços LIda.

PROCESSO N': 025/2004 - Dispensa de
Licitação

l~.•

Junior, Luiz Carlos Borba, MargaretE
Aparecida
Felema, Tânia Beraldo dE
Oliveira e Jussara do Belém da SilVe
Caldas, comunica aos interessados
nc
execução da obra de Recapeamentc
asfáltico em eSQU, objeto do edital dE
concorrência nº 04/04-GRP, que após c
análise e verificação
da documetitaçã<
apresentada pelas proponentes,
decidiL

habilitar e qualificar
proponentes:

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA

,

Edinara Zaga Kaminski Nascimento
E
pelos membros
Cezar Alberto Martin

Toledo, João Carlos Prestes Taque~
FUNDAMENTO
LEGÃL: Artigo' 24,
inciso X, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

PRAZO: 60 (sessenta) dias.
Guarapuava, 07 de junho de 2004.

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 04/04- GRP
A comissão
de licitaçã(
constituída pela Senhora presidentE

Guarapuava.
reais).

. EDITAL DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO

de

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

04

05
06

Gaissler

Moreira

Engenharié

Civil LIda.
Pavimentações
e Terrapla
nagens Schmitt LIda.
Malta construtora de Obra~
LIda.
Dalba Engenharia LIda.
Itatiba Construtora de Obra,
Civis LIda.

Comunica outrossim, que dentre
do prazo de 5 (cinco) dias úteis contado,
da data deste edital, a comissão dE
licitação dará vistas ao respective
processo licitatório, a qualquer da~
proponentes que se sinta prejudicada
para
interposição
de recurso
Guarapuava, 15 de junho de 2004.

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
PARANÁ
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS
REFERENTE À LICITAÇÃO N.'0612004

••. ----

.

~.

•.

-"O,"

_" __

. .....,.'" .•• ~..

,'Gllarapuava, 21 a27 de junho de 2004,
I,. .'

"

NA MODALIDADE CONCOR.
RÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 21/
0612004ÀS 14:00 HORAS. AQUISiÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
DIVERSOS.
PROJETO E MANEJO DA BACIA DO
RIO DAS PEDRAS,
RECURSOS
ORIUNDOS
DO CONTRATO
DE
REPASSE Nº13506g..64101-CONVÊNI0
AGÊNCIA NACIONAL DA ÁGUAS.
ANA. De acordo com as especificações,
declarou classificadas as propostas
formuladas pelas licitantes: (conforme
mapacomparativo de preços): LOTE 01MATERIAIS PARA ANALISE DE ÁGUA
a)-PRO - ANÁLISE CIENTíFICA LTDA
vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04 e 05
, LOTE 02. MATERIAL EDUCATIVO.
LIVRO a)- EDITORA GRÁFICA B & D
LTOA vencedora do item: 01. Tudo de
acordo com o resultado do julgamento
contido nos autos.
Guarapuava, 23 de junho de 2004,

,,"

_._._

":"'Eici'latlm'Oficiál do' Município :29 ':

Ano 10. N" 441
,

-.

.,

,,,,..

o

Gerente Geral no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n2 298/2001 , e com
base no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/
93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação,
PUBLIQUE-SE

CONVITE

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, !)2º da Lei 8,666/
93 e alterações posteriores, bem como
no parecer
da Procuradoria
do
Município, RATIFICA a prorrogação do
contrato n' 40/2003,

Guarapuava, 03 de junho de 2004,
PUBLIQUE-SE
(a)SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

Guarapuava, 03 de junho de 2004,

(a)SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral
MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO
MUNiCípIO DE GUARAPUAVA

(a)Edinara Zago Kaminski
Nascimento
PRESIDENTE
, DA CPL

RATIFICAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
REF: PROCESSO 010/2004
DISPENSA DE LICITAÇÃO

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO,

REF: PROCESSO 029/2004DISPENSA DE LICITAÇÃO

!. '

Contratação de serviços para
readequação ambiental de estradas
na área da Bacia do Rio das Pedras
- Convênio Agência Nacional das
Âguas-ANA - Contrato de Repasse n2
135069/64/01 -Projeto Manejo Rio
das Pedras.

o

Gerente Geral no uso das
atribuições conferidas pelo Prefeito
.Municipal de Guarapuava, conforme o
Decreto nº 298/2001, e com base no
artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação,

Gerente Geral no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n2 298/2001 , e com
base no artigo 24, inciso VIII, da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem
como no parecer da Procuradoria do
Municipio, RATIFICA a Dispensa de
Licitação.

PUBLIQUE-SE

PUBLIQUE-SE

o

Guarapuava, 21 de junho de 2004,

RATI~ICAÇÃO,

REF: PROCESSO 04912003DISPENSA DE LICITAÇÃO

o

Gerente Geral no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
PrefeitoMunicipalde Guarapuava,conforme
o Decretonº 298/2001,e ocm base no artigo
57, da Lei 8.661>'93e alteraçõesposteriores,
bem como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a prorrogação do
contrato n' 209/2003,
PUBLIQUE-SE
Guarapuava, 01 de junho de 2004,

(a)SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

Guarapuava, 21 de junho de 2004,

,
t

(a)SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

(a}SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO

REF: PROCESSO 025/2004DISPENSA DE LICITAÇÃO

REF: PROCESSO 014/2003-

RATIFICAÇÃO

...•..

1,_.•,

REF: PROCESSO 038/2003DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Gerente Geral no uso da,
atribuições que lhe são conferidas pele
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Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n9 29812001, e com
base nosanigos 57,11,S 2', 64, S l' e 65
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

bem como no parecer da Procuradoria do
Municfpio, RATIFiCA a prorrogação e
reajuste do contrato n' 190/2003.

para 240(duzentos

e quarenta)

dias

corridos a partir da data de assinatura do
contrato que é de 15 de junho de 2004.
CLÁUSULA SEGUNDA: As demais
cláusulas do contrato originário, não
atingidas por este Termo permanecem
inalteradas.

PUBLIQUE-SE
Guarapuava, 31 de maio de 2004.

(a)SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

1'TERMOADITIVOAO
CONTRATO DE
EMPREITADA N' 192/2004GRP, CELEBRADO ENTRE O
MUNiCípIO DE GUARAPUAVA
E A EMPRESA DALBA
ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.

o

Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, pessoa juridica de
direito público interno, com sede na
cidade de Guarapuava, inscrito no CNPJ
n' 76.178.037/0001-76,
denominada
CONTRATANTE, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito Municipal, em
pleno exercício de seu mandato e
funções, o qual atribui poderes para este
ato ao Sr. Gerente Geral Sr.Sergio
Augusto Michaliszyn,
residente e
domiciliado nesta cidade, portador da
Cédula de Identidade RG n'1.839.572 e
do CPF/MF n' 307.906.119-53,
e a
empresa DALBA ENGENHARIA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob n' 03.222.465/0001-85, com
sede a Rua Sergipe n'1200, cenlro, saia
01 - Francisco Beltrão/Pr.-CEP-85.601040, denominada CONTRATADA, neste
ato representada
pelo Sr. Luciano
Daleffe, brasileiro, casado, engenheiro
civil, residente e domiciliado à Av. Júlio
Assis Cavalheiro, 551, centro, na cidade
de Francisco-Pr., penador do CPF n'
697.719.959-87, celebram o presente
TERMO ADITIVO, mediante as ciáusulas

que seguem:
CLÁUSULA
PRIMEIRA:Conforme
contrato firmado em 15 de junho de 2004,
objeto do Edital de Licitação, modalidade
Tomada de Preços n' 001/2004, entre as
partes acima
identificadas,
para
execução
de 22.174,69
m' de
pavimentação com pedras irregulares, fica
alterado a Cláusula Sexta - da Vigência
do Contrato, prazo de vigência do contraIo

E, por assim estarem ajustados firmam o
presente em 02(duas) vias de igual teor e
formana presençadastestemunhasabaixo.

(a)Sergio Augusto Mlchallszyn
Gerente Geral
CONTRATANTE
Dalba Engenharia e
Empreendimentos Ltda
(a)Luciano Dalefle
RG n'4.174.340.9/SSP
CONTRATADO
Testemunhas:
(a)Flávio Alexandre
RG n' 17.693.618/SP
(a)Sergio Luiz Ribeiro Vitorassi
RG n' 3.193.519-9/PR

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTIFICAÇÃO N' 24.301

Cientificamos

todas as empresas

prazo que será lançado

como segue:

que nao entregaram

a D.M.E.,

ou a entregaram

fora do

o valor de 5 UFMs por empresa.

MULTA POR INFRAÇAO 5 UFMs.
Valor da UFM para esta dala RS 25.24

= Tolal

R$ 126.20

TOTAL.
:
126,2C
Constituindo a ocorrência em lnfraçao ao disposto no Artigo: 194 parágrafo único e 222 inciso I
finea ~h~
da lei 1108. de 28 de dezembro de 2001,
Ficam os contribuIntes ou responsáveis
nol1flcados para no prazo de 10 (dez) dias. contados da
ublicaçAo desta, efetuarem a entrega da Declaração de Movimento Econômico e efetuar o
ecolhimento para regularizar a situação acima descrita. conforme ar!. 81 da Lei 1.108/2001.
O nAo cumprimento
no prazo estabelecido.
acarretará
em multa, de acordo com as
isposiçôes legais pertinentes.

~Jfrcáo!M.'K{cster
FISCAIS

Guarapuava,

21 a 27 de junho

de 2004

MUNCíPIO DE GUARAPUAVA
COCPM - COMISSÃO
ORGANIZADORA DE CONCURSOS
PUBLlCOS MUNICIPAIS

A
COCPM
Comissão
Organizadora de Concursos Públicos do
Município de Guarapuava, no uso de
suas atribuições, toma público a lista dos
Candidatos que não compareceram para
assumir suas funções, conforme abaixo:
Concurso n' 003/03
Cargo: Educador Inlantil
Edital n': 123/04
Nome
Insc.
Vera Lucia Lapzak
300

Clas
218'

Guarapuava, 22 de junho de 2004.

'
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suas atribuições, toma público a lista dos
Candidatos que não compareceram para
assumir suas funções, conforme abaixo:
Concurso n'001/03
Cargo: Professor do Ensino Fundamental
de 1'. a 4-. Série
Edital n': 121/04
Nome
Insc.
Clas
Leila Vanesa Marzo

1032

352'

Dulcelia Fernandes
dos Santos

676

357"

Lenilda Domingues
dos Santos

594

359'

Elizabeth Constantino 937

361'

A COMISSÃO

MUNCíPIO DE GUARAPUAVA

MUNCiPIO DE GUARAPUAVA

COCPM - COMISSÃO
ORGANIZADORA DE CONCURSOS
PUBLICOS MUNICIPAIS

COCPM - COMISSÃO
ORGANIZADORA DE CONCURSOS
PUBLlCOS MUNICIPAIS

A
COCPM
Comissão
Organizadora de Concursos Públicos do

A
COCPM
Comissão
Organizadora de Concursos Públicos do
Município de Guarapuava,
no uso de
suas atribuições, toma público a lisla dos
Candidatos que não compareceram para
assumir suas funções, conforme abaixo:

suas atribuições, toma público a lista dos
Candidatos que não compareceram para
assumir suas funções, conforme abaixo:
Concurso n' 001/04
Cargo: Médico Generalista de PSF
Editai n': 119/04
Nome
Insc.
Clas
Juan Antonio
Navia Ordanez
25
120
Arnaldo Jose de
Conto filho
04
13'

Guarapuava, 22 de junho de 2004.

A COMISSÃO

MUNCíPIO DE GUARAPUAVA
COCPM - COMISSÃO
ORGANIZADORA DE CONCURSOS
PUBLlCOS MUNICIPAIS

Concurso n' 001/04
Cargo: SelVente de Limpeza
Edital n': 117/04
Nome
Insc.
ClairCorrea
812
Josélia Correa
do Valle
1318
Maria Augusta Larsson
Martins Bianco
1228
Maria Elizete
M. Silveira
353
Geneci Terezinha
Gaspar Penteado
316
RosaneLeal
Campos
1186
Elizete Machado
Femandes
445
Lucélia de Lima
610
Sandra Mara
Barros de Lima
C0303
Maria Eva de Góes
de Souza
306
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elas
83.

'1

87'
90'
93'
94'

"
"

,

1,.

99'
106"
115'
1220
127'

Guarapuava, 22 de junho de 2004.
A
COCPM
Comissão
Organizadora de Concursos Públicos do

Municíoiode Guaraouava. no uso de

do Município

Guarapuava, 22 de junho de 2004.

A COMISSÃO

Município de Guarapuava, no uso de

Oficial
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MUNiCípIO DE GUARAPUAVA
COMISSÃO ORGANIZADORA
HOMOLOGAÇÃO

'.,

DE CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

\.',

"
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2i de
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DAS INSCRiÇÕES - TESTE SELETIVO 00112004.

a

\.

junho

\."
l.•

..•..

FUNÇÃO: MÉDICO GENERALlSTA DE PSF
SECo NOME
1
Carlos Bauer Besse
2
Cristina Lopes Ribeiro
3._._ Daniel Nohama
4
Djalma Michale Silva
5
Jonas Ferreira Nunes da Silva
6
Mauricio Kulka
; 7
Tarcizo Prestes Filho

INSCRiÇÃO

RG

7
6
3
1
2
10
4

973509
3691655-9
3.445.906-1
012482535
21947356 O
28861266-8
6140157

~.

Em, 22/06/03
A COMISSÃO

v

"'" SURG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

N" 004/2004

O Direlor AdministrativofTécnico da SURG - Cia de Serviços de Ul1:lanização de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são auferidas pelo Estatuto Social da Cia,
convoca os aprovados no Concurso Público n2 001/2004 abaixo relacionado
para
comparecer no Departamento Pessoal da SURG, na Rua Afonso Botelho 63 Bairro Trianon,
no periodo de - 28 de Junho de 2004 à 07 de Julho de 2004, das 13hs às 17hs,
para ser encaminhado ao exame médico pré-admissional e exame psicológico,
O não comparecimento no dia e horário estabelecido acima, implica na tácita
aceitação da desistência da vaga, não cabendo posterior recurso.
I

FUNÇÃO: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Ciass;f. Nome do Candidato
,"
José Alexandre Antunes
FUNÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL
Classl!. Nome do Candidato
,"
José Elles Sydor
FUNÇÃO: MOTORISTA
Ciassi!. Nome do Candidato
1"
Eliseu Frenclsco de Oliveira
FUNÇÃO: ELETRICISTA EM GERAL
Classi!. Nome do Candidato
12
Luiz Fernando 8rustolin
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
Classi!. Nome do Candidato
l'
Rodrigo Krysa
22
Fábio Junior dos Santos
32
Isaias de Oliveira
42
Elisan Cristovon de Lima
52
Maurici Sebastião Monteiro
Guarapuava, 25 de Junho de 2004.

-.

(a) Cesar Ramão Sanchez
nlrptnr T6~"I~n/Anml"1c:.tr~tlvn

,

".

de 2004

