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Guarapuava, 29 de novembro a 5 de dezembro de 2008

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 134.710.000.0

PODER LEGiSLATIVO RS 6,660.000.0
Câmara Municipal RS 6.660.000,0

PODER EXECUTIVO R$ 135.000.000,0
Secretaria Executiva RS 2.160.000,0
Ouvidoria Geral RS 10.000.0
Secretaria de Administração RS 10.600.000.0
Secretaria de Finanças RS 7.500.000.0
Secretaria de Educação e Cultura RS 44.200.000.0
Secretaria de Esportes e Recreação RS 1.900.000.0
Secretaria de Saúde R$ 31.000.000,0
Secret. de Viação, Obras e Serviços Urbanos R$ 25.000.000,0
Secretaria de Indústria e Comércio R$ 1.390.000.0
Secretaria de Habitação e Urbanismo RS 2,000.000.0
Secretaria de Agricultura RS 1.600.000.0
Secretaria de Desenvolvimento Econômico R$ 10.000,0
Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 3.750.000,0
Procuradoria Geral RI 1.150.000,0
Secre!. do Meio Ambiente e Desenv. Florestal RS 1.710.000.0
Secretaria de Planejamento R$ 400.000,0
Gerência Geral R$ 10.000.0
Secretaria Especial de Politicas Regionais R$ 10.000.0
Secretaria de Turismo RI 600.000,0

11- ADMiNISTRAÇÃO iNDiRETA R$ 13.200.000.0
FUBEM R$ 2.800.000,0
FUMTRAN RI 900.000,0
FUNREBOM R$ 400.000.0
FUNDO DA INFÃNCiA E ADOLESCENCIA RI 250.000.0
INSTITUTO OE PREVIO~NCIA RS 8.050.000.0

11I.TOTAL (I + 11) R$ 154.860.000,0

Art, 4° - A Despesa Fixada está distribuída por Categoria
Econômicas e Programas de Govemo, de conformidade com
Lei Federal n." 4.320/64 de 17/03/1964, conforme anexos 2 e
integrantes desta Lei.
.Art. 5" • São aprovados os planos de aplicação dos seguinte
Fundos Municipais, anexos a essa lei, nos termos do parágraf
2"do art. 2"da Lei Federai n."4.320/1964.
I Fundação do Bem Estar do Menor FUBEM, o qual estima.
receita mais transferências financeiras Municipais, em R
2.800.000,00 (Dois milhões e Oitocentos Mil Reais)e fixa a su
despesa em igual importância;
/I Fundo Municipal de Trânsilo FUMTRAN, o qual estima
receita mais transferências financeiras Municipais, em R
900.000.00 (Novecentos Mil Reais) e fixa a sua despesa er
igual importância;
/lI Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro
FUNREBOM, O qual estima a receita mais transferência
financeiras Municipais, em R$ 400.000.00 (Quatrocentos M

A Câmara Municipal de Guarapuav8, Estado do Paraná.
aprovou e eu, Prefeito Municipal. sanciono a seguinte Lei:
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LEI N" 1763/2008

SÚMULA:Estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de
Guarapuava, para o exercício financeiro de 2009.

1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA RI 141.310.000,00

n - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RI 13.550.000.00 .
FUBEM RI 2.800.000.00
FUMTRAN RI 900.000,00
FUNREBOM R$ 400.000,00
FUNDO DA INFÃNCIA E ADOLESaNCIA RI 250.000,00
INSTITUTO DE PREVID~NCIA RI 8.850.000,00

III-TOTAL(I+II) RI 154,860.000,00

Art. 3" - A Despesa eslá fixada com a seguinte distribuição
enlre os Órgãos:

Art. 2G • A Receita será realizada da acordo com a legislação
L ..•,..t...:;~-:aem vigor, segundo as seguintes estimativas:

C 1- ADMINISTRAÇÃO DIRETA 144,580.000,00

RECEITAS CORRENTES RI 156,730.000,00
Receita Tributâria "1 2S.OOO.OOO,00
Receita de Contribuições RI 4.100.000,00
Receita Patrimonial R$ 1.600.000.00
Receita Agropecuéria R$ 50.000.00
Receita de Serviços R$ 460.000.00
Transferências Correntes R$ 127.370.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 1.150.000,00

RECEITAS DE CAPITAL R$ 4.150.000,00
Operações de Crédito R$ 2.000.000,00
Alienação de Bens RS 150.000.00
Transferência de Capital RI 2.000.000,00

TOTAL DAS RECEITAS RI 160.880.000,00
H Deduções para Formação do FUNDES R$ 16.300.000.00

TOTAL DA RECEITA LIQUIDA RI 144.580.000,00

li-ADMINISTRAÇÃO INDIRETA RI 10.280.000,00
FUBEM R$ 830.000.00
F~MTRAN RS 800.000.00

.FIA RI 200.000.00
FUNDO DE PREVID~NCIA RS 8.450.000,00

11I- TOTAL (I + 11) RI 154.860,000.00

C Art. 1° - O Orçamento Geral do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2009, estima
a Receita e fixa a Despesa em R$ 154.860.000,00 (Cento e
Cinqüenla e Quatro Milhões, Oitocentos e Sessenta Mil Reais).



Guarapuava~2ii/11 a 05/12d~e-2-0'-0'6----~A-n~o -XV:íi0601 Boletim Oficial do Municípío • 2

Reais) e fixa a sua despesa em
igual importâncía;
IV Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente - FIA, o qual estima
a receita mais transferências
financeiras Municipais, em R$
250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta
Mil Reais) e fixa a sua despesa em
igual importância;
V Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município
de Guarapuava,
GUARAPUAVAPREV, o qual
estima a receita mais
transferências financeiras
Municipais, em R$ 8.850.000,00
(Oito Milhões, Oitocentos e
Cinqüenta Mil Reais) e fixa a sua
despesa em igual importância.
Art. 6° - Fica o Poder Executivo
autorizado a:
I Abrir por ato próprio no curso da
execução do orçamento de 2009,
Créditos Adicionais
Suplementares, nos órgâos da
Administração Direta e Indireta, até
o limite de 40% (Quarenta por
cento), do total do orçamento do
exercicio financeiro vigente.
11 Abrir no curso da execução do
orçamento de 2009, créditos
Especiais, por fonte de recursos
especificos, nos Órgãos da
Administração Direta e Indireta do
orçamento do exercício financeiro
vigente, decorrente de eventuais
transferências, recebidas pelo
Municipio, oriundas de novos
projetos e programas implantados
pela União, Estados e Municípios;
III Abrir no curso da execução do
orçamento de 2009, créditos
adicionais suplementares para
cobrir despesas vinculadas a fonte
de recursos especificos, já
existentes, nos Órgãos da
I\dministração Direta e Indireta,
cujo recebimento no exercício
tenham excedido a previsão de
errecadação e execução.
~ 10_ Os recursos classificados em
Reserva de Contingência e
Reserva Orçamentária
~orrespondem a 3,68% (Três
Vírgula Sessenta e Oito por cento)
ja Receita Corrente Líquida
:;onsolidada e estimada do
\J1IJnir.ínin p tpr~n ~ <::pntlintp

destinação: 0,65% (Zero Virguia
Sessenta e Cinco por Cento) da
Receita Corrente Líquida estimada,
correspondente a R$ 1.000.000,00
(Hum Milhão de Reais) de Reserva
de Contingência, serão destinados
ao atendimento de passivos
contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos,
obtenção de resultado primário
positivo, se for o caso, e para
abertura de créditos adicionais
suplementares conforme disposto
no artigo 5° da portaria MPO nO
42/1999, e artigo 8° da Portaria STN
nO163 de 04 de maio de 2001; e,
3,03% (Três Vírgula Zero Três por
Cento) da Receita Corrente Líquida
estimada, corresponde~te a R$
4.700.000,00 (Quatro Milhões, e
Setecentos Mii Reais) de Reserva
Orçamentária, serão destinados ao
ajuste financeiro e orçamentário do
Instituto de Previdência Municipal.
S 2° - Os recursos da Reserva de
Contingência e Reserva
Orçamentária destinados a riscos
fiscais, caso estes não se
concretize até o dia 10 do mês de
setembro de 2009, poderão ser
utilizados por ato do Chefe do
Executivo Municipal para abertura
de créditos adicionais
suplementares de dotações que se
tornarem insuficientes, valor este
excluído do cálculo a que se refere o
capul deste artigo.
S 3° - Fica autorizada e não será
computada para efeito do limite
fixado no capul deste artigo, a
abertura de créditos suplementares
com recursos resultantes de:
I superávit financeiro, conforme
definido no inciso I, S 1.° do artigo 43
da Lei 4.320/64;
11 excesso de arrecadação da
receita até o limite do excesso
efetivamente ocorrido;
III ajustamento de dotação do
mesmo órgão, desde que não altere
o montante das categorias
econômicas.
Art. 7° - O Poder Executivo fica
autorizado a tomar medidas
necessárias para manter os
dispêndios compatíveis com o
comportamento da Receita, nos
t", •.ry", ••~ ....I""Ta,.I •...•\/1 r •.•nif,d'" I ....l•.•

Lei Federal 4.320, de 17 de março
de 1964 e da Lei Complementar
101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), e.realizar
operações de crédito por
antecipação da Receita na forma da
Lei.
Art. 6° • Fica o Poder Executivo
autorizado a realizar operações de
crédito, dentro das normas e
determinações estabelecidas pelas
instituições financeiras nacionais,
observados os limites de
capacidade de endividamento do
Município, de acordo com as
normas baixadas pelo Banco
Central do Brasil.
Parágrafo Único Ocorrendo a
contratação de operações de
crédito dentro dos limites
estabelecidos neste artigo, fica
ainda o Poder Executivo,
autorizado a efetuar abertura de
crédito adicional suplementar no
mesmo valor contratado, através de
Decreto do Poder Executivo, no
orçamento geral do Município de
Guarapuava para o exercício
financeiro de 2009.
Art. 9° • O Executivo Municipal
durante a execução orçamentária,
poderá proceder a correção dos
valores da previsão de receita e da
fixação da despesa constante desta
Lei utilizando para tanto, o índice
Geral de Preços do Mercado IGPM
ocorrido no período de agosto a
dezembro de 2008, e as variações
ocorridas no exercício em
execução, explicitando os critérios
estabelecidos.
Ar!. 10 - Esta Lei entrará em vigor a
partir de 01 de janeiro de 2009,
revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 02 de dezembro
de2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS
CARLI

Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

I1riminic:t":lIr5n
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A Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná. aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
Lei:

"Um terreno urbano situado no Bairro
Morro Alto, consliluido pelo lole 03, da
quadra 54,. !oteamento residencial
2000, tolalizando a area de 535,50m'".

Art. 1° • Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a promover a
outorga da concessão de Direito Real
de Uso do imóvel que menciona e
especifica:

~ 1° - A concessão será formalizadê
mediante contrato. do qual constarãe
expressamente as condiçõe~
estabelecidas como contrapartida nesté
Lei.

Art. 3° - O descumprimento da~
condições determinadas por esta Le
enseja a reversão do bem ao patrimônie
do Município.

~ 2° - O Concessionário deverá SE

enquadrar nos dispositivos da Le
Municipal nO 1535/2006, que vers~
sobre o Plano de Desenvolvimentc
Econômico de Guarapuava .
PLANDEG.

Art. 2° - A critério do Poder Executivo, ~
concessão de Direito Real de Uso or~
estabelecida dar-se-á onerosa Dl

gratuitamente ou em condiçõe~
especiais.
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modalidade de concorrência pública
ressalvada a situação em que o imóve
apresente caracteristicas exclusiva~
destinadas a determinada atividade.

~ 1'" A reversão sera feita após regula,
processo administrativo em que sejê
assegurada ampla defesa ac
concessionário.

~ 2° - As benfeitorias realizadm
incorporam-se a área referida no art. l'

e também serão revertidas ac
patrimônio do Município.

SÚMULA: Dispõe sobre a Concessão
de Direito Real de Uso, ao imóvel de

propriedade do Município de

Guarapuava, para fins de construção de
Estabelecimento Comercial no ramo de

Papelaria.

LEI N' 1765/2008

(a)ANA PAULA SILVA POLU
Secretária Municipal de

Administração

, .
Gabinete do Prefeito do Municipio, de
Guarapuava, em 03 de dezembro de
2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na .data
de sua publicação,. revogadas as
disposições em contrario.

9 2° - As benfeitorias realizadas
incorporam-se a área referida no art. 1°
e também serão revertidas ao
patrimônio do Municlpio.

Ano XV • N' 601

Art. 4° - O concessionário ao final do
prazo de concessão, 10 (dez) anos, em
conformidade com que estabelece a Lei
Municipal n' 1535/2006 PLANDEG,
terá o direito de adquirira imóvel,

processo administrativo em que seja
assegurada ampla defesa ao
concessionário.

- -_. - - - ...- ""'----------.,

LEI NO 1764/2008
,---_.
I
l

Art. 2° - A critério do Poder Executivo, a

concessão de Direito Reai de Uso ora
cstoJelecída dar-se-á onerosa ou
gratuitamente ou em condições
especiais.

SÚMULA: Dispôe sobre a Concessão

de Direito Real de Uso, ao imóvel de
propriedade do Município de
Guarapuava, para fins de construção de
Estabelecimento Comercial no ramo de
Panificação.

Parágrafo Único Na concessão do
Direito Reai de Uso, devera ser
precedida de certame Iicitat6rio na
modalidade de concorrência pública,
ressalvada a situação em que o imóvel
apresente caracterislicas exclusivas
destinadas a determinada atividade.

~ 1° - A concessão será formalizada
mediante contrato, do qual constarão
expressamente as condições

estabelecidas como contrapartida
nesta Lei.

A Câmara Municipal de Guarapuava,

Estado do Paraná. aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinle
Lei:

Art. 4° - O concessionário ao final de
prazo de concessão, 10 (dez) anos, err
conformidade com que estabelece a Le
Municipal n' 1535/2006 PLANDEG
terá o direito de adquirir o imóvel.

"Um terreno urbano situado no Bairro

Morro Aito, consliluido pelo lote 01, da
quadra 50, loteamento residencial 2000,
lotalizando a área de 460,27m'".

Art. l' . Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a promover a

outorga da concessão de Direito Real de
Uso do imóvel que menciona e

especifica:

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARU
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLU
Secretária Municipal de

Arlmini~tr::lr.;in

Gabinete do Prefeilo do Municlpio de
Guarapuava, em 03 de dezembro de
2008.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na da tê
de sua publicação, revogadas a~
disposições em contrario.

Na concessão do
Uso, deverá ser

Parágrafo Único
Direito Real de

~ 2° • O Concessionário deverá se

enquadrar nos dispositivos da Lei

Municipal n' 1535/2006, que versa
sobre o Plano de Desenvolvimento

Econômico de Guarapuava -
PLANDEG.

Art. 3° • O descumprimento das

condições determinadas por esta Lei
enseja a reversão do bem ao patrimônio

do Município.
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LEI N' 1766/2008

SÚMULA: Dispõe sobre n Concessão
de Direito Real de Uso, ao imóvel de
propriedade do Município de
Guarapuava, para fins de construção de
Estabelecimento Comercial no ramo de
Farmácia.

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

Art. 1° • Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a promover a
outorga da concessão de Direito Real
de Uso do imóvel que menciona e
especifica:

"i..}(I, ~e,:C'nD urbano situado no Bairro
Morro Alto, constituído pelo lote 02, da
quadra 52, Jote~mento residencial
2000, totalizando a area de 522, 16m'''.

Parágrafo Único Na concessão do
Direito Real de Uso, deverá ser
precedida de certame licitatório na
modalidade de concorrência pública,
ressalvac8 a situação em que o imóvel
apresente características exclusivas
destinadas a determinada atividade.

Art. 2° - A critério do Poder Executivo, a
concessão de Direito Real de Uso ora
estabelecida dar-se-a onerosa ou
gratuitamente ou em condições
especiais.

~ 1° - A concessão será formalizada
mediante contrato, do qual constarão
expressamente as condições
estabelecidas como contrapartida
nesta Lei.

~ 2° - O Concessionário deverá se
enquadrar nos dispositivos da Lei
~.,liTi::'_)\ nO 1535/2006, que versa
sobre o Plano de Desenvolvimento
Econômico de Guarapuava -
PLANDEG.

Art. 3° - O descumprimento das
condições determinadas por esta Lei
enseja a reversão do bem ao patrimônio
do Municipio.

~ 1° -A reversão será feita após regular

processo administrativo em que seja
assegurada ampla defesa ao
concessionário.

~ 2° - As benfeitorias realizadas
incorporam-se a área referida no art. 1°
e também serão revertidas ao
patrimônio do Município.

Art. 4° - O concessionário ao final do
prazo de concessão, 10 (dez) anos, em
conformidade com que estabelece a Lei
Municipal n' 1535/2006 PLANDEG,
terá odireitodeadquiriro imóvel,

Art. 5° - Esta Lei entra em vi.gor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 03 de dezembro de
200B.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

Administração

LEI N'176]/2008

SÚMULA: Dispõe sobre a Concessão
de Direito Real de Uso, ao imóvel de
propriedade do Município de
Guarapuava, para fins de construção de
Estabelecimento Comercial no ramo de
Materiais para Construção.

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

Art. 1° • Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a promover a
outorga da concessão de Direito Real de
Uso do imóvel que menciona e
especifica:

"Um terreno urbano situado no Bairro
Morro Alto, constituído pelos lotes 01 e
02, da quadra 51, loteamento
residencial 2000, totalizando a área de
1.34B,21m'''.

Parágrafo Único Na concessão do
Direito Real de Uso, deverá ser
orecedida dA r;erti'lme lidtAtório nA

modalidade de concorrência pública,
ressalvada a situação em que o imóvel
apresente características exclusivas
destinadas a determinada atividade.

Art. 2° - A critério do Poder Executivo, a
concessão de Direito Real de Uso ora
estabelecida dar-se-á onerosa ou
gratuitamente ou em condições
especiais.

~ 1° • A concessão será formalizada
mediante contrato, do qual constarão
expressamente as condições
estabelecidas como contrapartida nesta
Lei.

~ 2° • O Concessionário deverá se
enquadrar nos dispositivos da Lei
Municipal n' 1535/2006, que versa
sobre o Plano de Desenvolvimento
Econômico de Guarapuava -
PLANDEG.

Art. 3° - O descumprimento das
condições determinadas por esta Lei
enseja a reversão do bem ao patrimônio
do Município.

~ 10• A reversão será feita após regular
processo administrativo em que seja
assegurada ampla defesa ao
concessionário.

9 2° • As benfeitorias realizadas
incorporam-se a área referida no art. 1a
e também serão revertidas ao
patrimônio do Munícípio.

Art. 4° - O concessionário ao final do
prazo de concessão, 10 (dez) anos, em
conformidade com que estabelece a Lei
Municipal n' 1535/2006 PLANDEG,
terá o direito de adquirir o imôvel,

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 03 de dezembro de
200B.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARU
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

Administracão
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LEI N' 1768/2008

Bcih,tlin.Oflcial MMurlicípio-5

LEI N° 1769/2008

Cale 0'13 Econômica
Valor
TOTAL

SÚMULA: Dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso,
ao imóvel de propriedade do Municfpio de Guarapuava, para
fins de construção de Hangar no Aeroporto Tancredo Thomaz
de Farias.

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

Art. 1o ~ Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
promover a outorga da Concessão de Direito Real de Uso, ao
imóvel de propriedade do Município de Guarapuava, para fins
~p.construção de Hangar no Aeroporto Tancredo Thomaz de
Farias, com a seguinte descrição:

"Um terreno situado no interior do Aeroporto Tancredo Thomaz
de Farias, com 38,09m de frente, 39,00m lateral direita,
38,82m de fundos e 39,OOm lateral esquerda, totalizando a
área de 1.499,97m2, Bairro Jardim das Américas".

Parágrafo Único Na concessão do Direito Real de Uso,
devera ser precedida de certame licita tório na modalidade de
concxrência pública, ressalvada a situação em que o imóvel
apre;:;ente caracterlsticas exclusivas destinadas a
determinada atividade,

Art. 2° - A critério do Poder Executivo, a concessão de Direito
Real de Uso ora estabelecida dar-se-á onerosa ou
gratuitamente ou em condições especiais.

~ 1° -A concessão será formalizada mediante contrato, do qual
constarão expressamente as condições estabelecidas como
contrapartida nesta Lei.

~ 2° ~O Concessionário deverá se enquadrar nos dispositivos
da Lei Municipal nO 1535/2006, que versa sobre o Plano de
Desenvolvimento Econômico de Guarapuava - PLANDEG.

Art. 3° - O descumprimento das condições determinadas por
esta Lei enseja a reversão do bem ao patrimônio do Município.

~ 1° ~ A reversão será feita após regular processo
administrativo em que seja assegurada GlIl1pla defesa ao
"::<Jn::cssionário.

~ 2° ~As benfeitorias realizadas incorporam-se a área referida
no art. 10 e também serão revertidas ao patrimônio do
Município.

Art. 40 - O concessionário ao final do prazo de concessão, 10
(dez) anos, em conformidade com que estabelece a Lei
Municipal n' 1535/2006 PLANDEG, terá o direito de adquirira
imóvel.

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Municípío de Guarapuava, em 03 de
dezembro de 2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARlI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLlI
Spr.rpt!ari::l Mllnir.in::ll tiA Atimini,::,tr::.r.::in

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédi
Adicional Especial no Orçamento vigente do Municipio c
Guarapuava e dá outras providências.

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

Art. 10 Fica aberto no Orçamento vigente do Municip
Guarapuava um Crédito Adicional Especial, no valor de F
53.936,37 (cinqüenta e três mil novecentos e trinta e seis rea
e trinta e sete centavos) para as Dotações abab
relacionadas:

rã,,; 08 - SecretarIa de Silude
Unirlade: 02- Fundo Municipal de Saúda:~'~t~1d~0~:.:~~::-EnCIl;~~~2~;:~~~~~~~4U-iXSO-~-.E-B.-:;-':~-.ci-'-C-"-"_,,_._
C<>te(oria I::coMmica 3.3,90.30,00 - Mateflal de Consumo ~ -----
Valor R$ 25.434,25 (6090)
10.302.0009.2.074 - Encar os Transferência SUS Pro rilma FAE
Fonte de Recurso 31327 - Programil FAE _ r!ese e Prótasa _ Exarcicio

Corrente
3.3,90.30.00 - Material de Consumo
R$ 28.502,12 6091
R$ 53.936.37

Art. 2° ~Para cobertura do Crédito aberto no Artigo anterior c
'recursos indicados são provenientes da Anulação Parcial G
dotação, conforme o contido no Artigo 43, ~ 10, inciso 111,da L,
Federal n" 4.320/64, de acordo com a descrição abaixo:
r ão: 08 - Secretaria de S:Jfldc

~~~;:~~~;.2.~~;~~~~i~~c~~-:~I:~:~:"~a,~~:,~'M-"-,,-;c,-.• -'-d'-S-.-,.-.-------
Fonte de Recurso 01000 - Recursos Ordinários UI/res _ Exercicio Corrente
(Slc-onoEc-onôffilCa 3.1.91.13.00 - Ohn~." __es_P_"_,,_""_,, .. _
Valor R$ 53,935,37 283
TOTAL R$ 53.935.37

Art. 30 • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçã(
retroagindo seus efeitos a 20 de novembro de 200B, revogada
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 d
dezembro de 2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLlI
Secretária Municipal de Administração

LEI N° 1770/2008

SÚMULA: Cria vagas na ESTRUTURAADMINISTRATIVA D(
MUNiCípIO DE GUARAPUAVAe dá outras providências.

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

Art. 1° • Ficam criadas vagas no Quadro Geral Permanente, n
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNIClplO DI
GUARAPUAVA, atendendo dispositivo constituciona
conforme segue:

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

Cargo NGde Va as
A ente Comunitário de Saúde 23

Art. 2° • Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicaçãe
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Guarapuava, em 03 do
dezembro de 2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARlI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLlI
Secretária Mllnidn:ll de Admini~tr;Jdjo



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

SÚMULA: Autoríza o Podor Executivo Municipal a abrir Crédito
Adicional Especial no Orçamento vigente do Município de
Guarapuava e dá outras providências.

Art. 1° Fica aberto no Orçamento, vigente do MuniCÍpio
Guarapuava um Crédito Adicional Especial, no valor de R$
160.494,86 (cento e sessenta mil quatrocentos e noventa e
quatro reais e oitenta e seis centavos) para as Dotações abaixo
relacionadas:

,
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11 - quando por requerimento, se a Secretaria Municipal de
Finanças Departamento de Receita não impugnar no prazo de
60 (sessenta) dias do protocolo da opção.

FISCAL DE GUARAPUAVA PREFIG 2009, destinado a
promover a regularização de créditos tributários do Município,
decorrentes de débitos relativos a tributos com fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2008, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com
exigibilidade suspensa ou não.
!j1'. O ingresso no PREFiG 2009 dar-se-á por opção do sujeito
passivo, pessoa física ou juridica, mediante requerimento em
formulário próprio, junto à Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita, ou termo de confissão de divida
feito pelo contribuinte ou responsável, desde que protocolado
até adata limilede 31 de agosto de 2009;
92° -Salvo as hipóteses de erro, fraude ou simulação a opção
será considerada:
I - em caso de termo de confissão de divida tacitamente
homologada;

o

LEI N'.1771/2008

~~'~'~'~..'~'~-iS'~'~"~"~"~'~d'~E~!!i"~~t1~.,~"~'~C~"~":"'~'~~~~~~~~~~~Unldllde: 02 _ En:llno Fundnmf!nllll
12.JGf.0001.2.03;~8- En,r:..t"110$.('~"cuçJj(l Programa Tftmsporlt! SEED
Fonte dr. Recurso 31125 - Con..,6nl0 Transporte Escolor/2007 - Excrclclo

COrTllnte
':llle :l(.;l Eco~ómlol 3.3.00.33.00 - Passagens o Dos &as com L
Valor R$49486 6093

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de
dezembro de 2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de Administração

,,
Art. 20 ••Os créditos tributários serão parcelados em parcelas
mensais, iguais e sucessivas, que poderão estender-se no
máximo até o mês de dezembro de 2010. observando-se os
requisitos abaixo:

91°. Ovalordas parcelas não poderá ser inferior: _
I a 01 UFM para créditos de IPTU e CONTRIBUIÇAO DE
MELHORIA:
11 a 02 UFMs para o ISSQN (quando este for fixo), e TAXA DE
FUNCIONAMENTO REGULAR;
III a 3% (três por cento) do valor do faturamento da empresa,
levando-se em conta a média do exercicio anterior, apurada
mediante a comprovação da' DME Demonstrativo de
Movimento Econômico, quando se tratar de ISSQN variável.
!j 2' • Os créditos tributários referentes ao ISSQN variável e
retenção na fonte só serão parcelados, conforme especificado
pelo PREFIG, após levantamento fiscal efetuado pelo setor
competente do Município.
9 30 •• Tratando~se de crédito tributário inscrito em divida ativa,
ajuizado para cobrança executiva o pedido de parcelamento
deverá ser instruído ainda com o comprovante de pagamento
de custas judiciais. fixadas para liquidação do débito,
suspendendo-se a execução por solicitação da Procuradoria
Geral do Municlpio, até quitação do parcelamento.
9 4° - Fica o Procurador Geral do Municipio autorizado a
conceder anistia de 100% dos honorários advocatícios fixados
judicialmente aos contribuintes que aderiram ao PREFIG nos
moldes doArt, 5',
9 5" - A primeira parcela deverá ser paga no ato da assinatura
do termo de parcelamento.

Art, 3' -A adesão ao PREFIG implica:
I na confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais;
11 em expressa renúncia a qualquer defesa, recurso
administrativo ou judicial, bem como desistência dos já
interpostos,

Art, 4'. O parcelamento será revogado:
I peio não pagamento integral de 03 (três) parcelas
consecutivas ou alternadas;
11 pela inadimplãncia do pagamento de tributo devido reialivo a
fatos geradores ocorridos após a dala da formalização do
acordo.

IR$ 494,86

IR$'160.494 66ITOTAl

ITOTAl

~$00.•~'~"~"~-~S~.~'~"~"~"'~d~.~V~;'~,.~,~,~Ob~'~"~'~S~'~N~,,~••~U~'~b~,"~O~'~~~~~~~~nldade: 01 - Sccret:lrl(l de Via !'to, Obras e Urbllnl5mo
75.452.0011.2.120 GlJlcrlnsPiuvilllslDnmagem/Cons erv.ç'oISJn.liz.ç.oIl..lmprz.
do VIu" LO~nJdouros
F"nte de Rocurso 1°1030 Roayaltllls 11 OutrllS Compenlulç6es Financeiras Nlio

Prevldllnchltll'l~ Elfllrclclo COrrf!nle
Caloria EconOmiCll 3.3.00.39.00 - O\llro~ Sr.rviÇ!!!I fio Tercr.lros - Pessoa Jurldlca
Valor R$ 160.00000 5421)

+p

~~'~'~"iO~'~S~'i"~'~"iri'~d~'~E~d~"~~'~"~"~C~"'~'"~"~~~~~~~~~~~Unidade: 02 - Ensino Fundamentill
12.361.0005.2.038- Encar os Elfocuçio Progrltm. Trans orlo SEED
Fonto do Recurso 31125 - Conv6,,10 Transporte Escoll!lr12007 - Exorclcio

Corronte
Cal '3 Ecoo6mica 3.3.90.39.00- Outros Servi , doTerceiros - Pe::sotI JurfdiCll
Valor RSGG07 5399

/J, r~.:1) ~Pnra cobertura do Crédito aberto no Artigo anterior os
recursos Indicados são provenientes do Excesso de
Arrecadação da Fonte 030 Royalties e Outras Compensações
Financeiras Não Previdenciárias e da Anulação Parcial e Total
de dotações, conforme o contido no Artigo 43,91°, incisos 11 e
111, da Lei Federal n' 4.320/64, de acordo com a descrição
abaixo:

Art. 30 • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a 20 de Novembro de 2008,
revogadas as disposições em contrário.

SÚMULA: Institui o Programa de Recuperação Fiscal de
Guarapuava PREFIG 2009,

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

lI.rt 10 _ l=ir-::I inc:.tihrtrln n PR()~RAMA nF RFr.IIPFRAr.ÃO

Parágrafo Único A exclusão do contribuinte do PREFIG
2009 acarretará na imediata exigibilidade da totalidade do
crédito tributário confessado e não pago, aplicando-se sobre o
montante devido os acréscimos legais previstos na legislação
municipal à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores e procedendo a sua execução, sendo descontados
os valores que porventura tenham sido pagos para quitação da
fQc:m:>r.ti\1::1 rlí\1irl:::l ::Ionc::~ ~rlf=l'c::£'in~n PRFFIC-:.



Ijuarapuava, 29/11 a 05/12 de 2008

Art. 5'. O PREFIG abrangerá todos os
débitos lançados ou denunciados
espontaneamente pelo optante,
inclusive os acréscimos legais relativos
a multas, juros e atualização monetária
e demais encargos previstos na
Legislação Vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, os
decorrentes de obrigações acessórias,
os parcelamentos em curso relativos às
parcelas vincendas e os débitos
inscritos em dívida ativa, mesmo que
em cobrança judicial.

- Ano XV. N° 601

LEI N° 1773/2008

SÚMULA:Declara de Utilidade Pública
o Conselho da Comunidade da
Comarca de Guarapuava.

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

Boletim Oficial do Municipio • 7

LEI N° 1775/2008

SÚMULA: Instilui a obrigatoriedade
de embalagens individuais e
descartáveis, para o fornecimento
de maionese, exlrato de tomale
(catchup) e mostarda, nos
estabelecimentos e unidades
móveis que comercializarem
alimentos, para o consumo humano
e dá outras providências.

Art. 6° ~ Fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a conceder a
anistia elou remissão sobre os
encargos previstos no Art. 5° desta Lei,
observadas as seguintes condições:
I - Os contribuintes que optarem pela
adesão ao PREFIG 2009 terão
desconlo de 100% (cem por cento)
sobre o valor correspondente à
::orreção monetária, juros e multa;
11-0 valor principal da divida podera ser
quitado sem nenhum acréscimo, a
visla, ou parcelado até o mês de
dezembro de 2010.

A.rt. 7° - Fica facultado a Secretaria
Municipal de Finanças a não emitir
Certidões de Divida Ativa de valor igual
,u inferior a R$ 500,00 (quinhenlos
-eais), ressalvado a hipótese de
Jrescrição do crédito tributário.
:Jaragrafo Unico O disposto no caput
lào se aplica quando, em face do
l1esmo devedor, sobrevierem outras
jjvidas cujo somatório ultrapasse o
"eferido valor.

~rt. 8° - Fica facultado ao Procurador
3eral do Município a propositura ou não
le processo de execução fiscal de
'alares até o limite referido no Art. 70,
luando não encontrados bens sobre os
luais possa recair a penhora e desde
lJ8 " "8sponsabilização dos
;ucessores ou de terceiros seja
uridicamente inviável ou tenha se
evelado ineficaz, por não terem sido
gualmente encontrados bens ou
endas penhoráveis.

~rt. 9° ~ O parcelamento não
:onfigurará direito ao contribuinte à
ransmissão imobiliária, enquanto este
lão estiver devidamente quitado.

\rt. 10 - Esta Lei entra em vigor na data
le sua publicação, revogadas as
lisposições em contrário.

;abinete do Prefeito do Município de
;uarapuava, em 03 de dezembro de
'008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(J)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

Administracão

Art. 1° - Fica declarado de Utilidade
Pública o Conselho da Comunidade
da Comarca de Guarapuava,
CNPJ/MF sob o n' 06.207.398/0001-18,
com sede na Rua Capitão Virmond,
1913.

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

Gabinete do Prefeito do Municipio de
Guarapuava, em 03 de dezembro de
2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

Administração

LEI N' 1774/2008

SÚMULA: Declara de Ulilidade Pública
o Clube Atlético Deportivo C.A.D.

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

Art. l' - Fica declarado de Utilidade
Pública o Clube Atlético Deportivo
C.A.D., CNPJ/MF sob n'
01.880.179/0001-81, com sede a Rua
Marechal Floriano Peixoto, 323 Sala 01
Bairro Trianon.

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 03 de dezembro de
2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

Admini!;tracão

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

Ar!. l' • Nos estabelecimenlos e
unidades móveis, que
comercializarem alimentos para o
consumo humano imediato, a
maionese, o extralo de tomate
(catchup) e mostarda deverão ser
fornecidos acondicionados em
embalagens individuais e
descartáveis, tipo saches.

Art. 2' - Cabe ao Órgão competente,
a fiscalizaçâo do cumprimento do
estatuído no artigo 1', podendo
aplicar as seguintes penalidades
aos infratores:
I notificação com prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de multa;
II se reincidente, suspensão do
alvará por 30 (trinta) dias;
111 se persistir na infração, cassação
definitiva do alvará.

Parágrafo Único - O Poder
Executivo promoverá ampla
divulgação do eslaluldo nesla Lei,
concedendo prazo de [rinla dias,
após a regulamentação, para que os
estabelecimentos façam as
adequações necessárias.

Art. 39 Esta Lei serâ
regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da sua publicação.

Art. 4' - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 03 de dezembro
de200B.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

Arln"li., ic:.tr::llr:in
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A Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, aprovou e eu,
Prefeito Municipal. sanciono a seguinte
Lei:

SÚMULA: Dispõe sobre a realização
de exames oftalmológicos nos alunos
da Rede Municipal de Ensino e dá
outras providências.

~r! 4° - Para o cumprimento da
exigência desta Lei, no ato da matrícula,
a secretaria da escola fará a triagem
dos alunos. encaminhando-os para o
exame.

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

Administracão

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

Art. 4° ~ A coordenação da Rede de
Proteção à Mulher Guarapuavana será
atribuída ao Conselho Municipal da
Mulher CMM de Guarapuava.

~ 1° - Não haverá relação nierárquica
entre o CMM de Guarapuava e as outras
entidades participantes;

S 3° - Caberá à coordenação
estabelecer diretrizes e ações
específicas voltadas ao fortalecimento
da eficiência e eficácia da Rede de
Proteção à Mulher Guarapuavana na
prevenção e erradicação da violência
contra a mulher, nos termos do inciso 11,
art. 2'da Lei Municipal n,'1350/2004.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Art. 5' • A Rede de Proteção à Mulher
Guarapuavana buscará garantir:
I atividades educativas-pedagógicas
nas redes de ensino com vistas à
sensibilização, conscientização e
prevenção de violência contra a mulher;
11 a convergência das atividades de
prevenção, atenção, proteção e
acompanhamento às vitimas da
violência contra a mulher, inclusive
familiares;
111 a efetiva utilização e popularização
da Lei Federal n.' 10714/2003, que
disponibiliza, em âmbito nacional,
número telefônico de acesso gratuito
destinado a atender denúncias de
violência contra a mulher;
IV a busca da reinserção social, cultural
e profissional da vitima de violência
contra a mulher;
V a capacitação específica para
identificação, acolhimento e
acompanhamento de vítimas dessa
violência;
VI a mobilização da sociedade em
atividades que valorizem a capacidade
e a auto-estima da mulher;
VII a realização de estudos tendentes à
melhoria da eficácia e eficiência da
Rede de Proteção à Mulher
Guarapuavana.

~ 2° - A coordenação representará a
concentração de esforços à
organização da Rede de Proteção à
Mulher Guarapuavana;

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 03 de dezembro de
200S,

Art. 2' • A Rede de Proteção ã Mulher
Guarapuavana será orientado nas
seguintes dimensões:
I PREVENÇÃO - adotando-se medidas
preventivas e pedagógicas à
erradicação da violência contra a
Mulher;
11 ATENÇÃO" atendendo mulheres
vítimas de violência intrafamiliar;
111 PROTEÇÃO - promovendo meios de
impedir atividades reiteradas de
violência contra a mulher;
IV ACOMPANHAMENTO - buscando a
reinserção social, cultural e profissional
das vítimas de violência.

Art. 1° ~Institui-se a Rede de Proteção à
Mulher Guarapuavana, nos termos dos
incisos II e III do art. 215 da Constituição
Estadual do Paraná, !l 8' do art. 226 da
Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Violência contra a Mulher, da
Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher e de outros tratados
internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil.

LEI N' 1777/2008

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

SÚMULA: Institui a Rede de Proteção ã
Mulher Guarapuavana.
A Câmara Municipal de Guarapuava,

Estado do Paraná, aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte
Lei: ~

Art. 7° • Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de

Administração

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 03 de dezembro de
2008.

Art. 3° - São atribuições da Rede de
Proteção à Mulher Guarapuavuana:
I catalogar e promover a aproximação
efetiva de organizações
governamentais, organizações não-
governamentais, além da sociedade
civil organizada. na busca de soluções à
prevenção e erradicação da violência
contra a mulher;
11 identificar e retratar, a situação da
violência no município de Guarapuava;
111 criar e reforçar estratégias voltadas
ao enfrentamento do grave problema da
violência contra a mulher;
IV dirimir o impacto emocional e físico
r1~!=:.vítim~~ p ~PI J~ f;:amili;:arp~'

, ,
LEI N' 1776/2008

Art. 1" - Todos os estabelecimentos
escolares da Rede Municipal de Ensino
deste Município, à partir do próximo ano
letivo, promoverão o encaminhamento
dos alunos matriculados, para que
sejarn submetidos a exames
oftalmológicos.

Art. 6° - Por ocasião da transferência de
alunos, de uma para outra escola da
Rede Municipal de Ensino, deverá
constar no formulário da referida
transferência, se o aluno já foi
submetido a exames oftalmológicos, se
está em tratamento ou se iá o concluiu.

Art. 5° - Nos casos em que forem
detectados quaisquer tipos de doenças
que possam causar prejuízo da visão, o
aluno devera ser encaminhado para
tratamento, sendo feita, pela escola, a
notificação aos pais ou responsáveis,
para ljJe tomem as medidas
necessarias.

Art. 3° - Os exames oftalmolôgicos de
que trata o artigo 2°, devem incluir os
que possam detectar ambliopia,
estrabismo, miopia, astigmatismo e
outras doenças que possam causar
danos aos olhos das crianças a,
consequentemente, perda ou prejuízo
da visão.

Art. 20
- O Poder Executivo Municipal,

ouvidas as Secretarias Municipais de
Educação e Saúde, regulamentará a
apresente lei, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da sua publicação,
dispondo sobre os necessários
convênios a serem celebrados com os
órgãos da saúde pública, visando à
realiza~'ãndos reieridos exames.

Parágrafo Único ~ A escola fará
empenho constante, para que os
tratamentos sejam efetuados, enviando
os casos detectados para a Secretaria
Municipal de Saúde, através de seus
órgãos conveniados existentes no
Municipio, e esta, por sua vez,
encaminhará relatório à escola. dando
ciência das medidas tomadas, no que
se refere ao tratamento.

I .
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DECRETO N° 1718/2008

RESOLVE

DECRETO W 1721/2008

o Prefeito do Munlciplo de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das
atribuiçõesque lhe sãoconferidas por Lei,

r lio: 06 SecrctllrladeEducaao 1!I Cultura
Unldodc:01- SecretAriodeEduCIIlio 11 Cultura
12.361.0005.2.022_Alividados d~ Socro!ilria de Educa ~oe CultUfIJ
Fonlll deRecurso 01000- RecursosOrdinilrloslivru - ExercicioCorrentll
~_gOriA Econ6mlca 3.1.90.0a.00- OUtrosBeneficiosAssislenciais
V.~ RS428.7972
r 110:06- SecretllriadeEducalio eCultura

Unidade:02- EnsinoFundamontal
12.361.0005.2.038_ Enca osExecuçilo Programa TrlJnSfl.Or1CSEED
FontedeRecurso 31125 - Conv6nloTransporteEscolar/2D07 - ElIorclclo

Corrente
CAieoriaEcon6mica 3.3.90.39.00- OulrosSorvi deTtltceiros- PessoaJutldic.,v,~ RS66.075399

Gabinete do Prefeilo do Municlpio de Guarapuava, em 03 de
dezembro de 2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de Administração

[TõTA[ IR$494,Cô I

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a 20 de Novembro de 2008. revogadas as
disposições em contrário.

WC~'~I'~0~ri';E';ooO~m~;~"'~º3~.3~."'~.3~'~OO~_~O~"~I'~~'~S';N~~d~.;t;";";;~'O~'~-~P~'~"~";J;",~Id~;"'~ª~va'or RS 160.000 00 5421)

I!OTAl iRS 160.494,86 I

Art. 2° e Para cobertura do Crédito aberto no Artigo anterior os
recursos indicados são provenientes do Excesso de Arrecadação
da Fonte 030 Royalties e Outras Compensações Fina(lceiras Não
Previdenciárias e da Anulação Parcial e Total de dolações,
conforme o contido noArtigo43, ~ 1°, incisos 11e 111,da Lei Federal
nO4 320/64 de acordo com a descrição abaixo'

r-'.---._.
(

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente do
Município de Guarapuava c dá oulras providências.

o Prefeito do Municipio de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e r.onsiderando O contido no
Ar!. 43 da Lei Federal nO4.320/64 e na Lei Municipal nO1769/2008.

DECRETA

Art. 1° Fica aberto no Orçamento vigente do Municipio Guarapuava
um CrédiloAdicional Especial, no valor de R$ 53.936,37 (cinqüenta e
três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos) para
as Dotações abaixo relacionadas:

lio:08- Secretari"deSaude
Unidade:02- FundoMunlcl~:lldeStlüde
10.301.0009.2.068_Encll~os j-;an!feilnclll SUS PABFixo
FontedeRecurso 31302- SaudePABFixo ExercidoCOlTente
Cal riaEconômic., 3.3.00.30.00_M.:ilnrillldeConsumo
\l<ltor RS25.434.25 6090
10.302.0009.2.074 - Encarflos Tnmsfer~ncla SUS Progrllmll FAE
FontedeRecurso 31327- ProgrllmllFAE- OrteseeProtesll_ Exorclclo

Corrente
ca: Econ6mic:a 3.3.90.30,00-MaterialdeConsumor Valor R$28.502.126091

'lr,"!~r,,- . RSS3.936.37
Art. 2° - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo anterior os
recursos indicados SHOprovenientes da Anulação Parciafde dotação,
conrorme o contido no Artigo 43. ~ 1°, Inciso til. da Lei Federal nO
4.320/64, de ncordo com a descrlçao abaixo:
r lio:08- SecretarllldeSaude

Unidade:02- FundoMunici~31deSaúde
10.30t.OOO9.2.090-Atividades do Fundo Mun;ci Ide Saüde
FonledeRecurso 01000- Recur50SOrdinarl05Livres_ExercidoCorrento
cal 'aEcon6mica 3.1.91.13.00Obl!9~sPillmnnls
Valor RS53.936,37283
TOTAL RS53.936.37

Art. 3° • Este Decreto entra em vigor na dnta de sua publicação.
retroagindo seus efeitos a 20 de novembro de 2008, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeilo do Municipio de Guarapuava, em 03 de
dezembro de 2008.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARU
Prefeito Municipal

• (a)ANA PAULA SILVA POLU
Secretária Municipal de Administração

DECRETO N° 1719/2008

SÚMULA: Abre CrédilO Adicional Especial no Orçamento
vigente do Município de Guarapuava e dã outras providências.

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná: no
uso das atribuições que lhe são conferidas e considerando o
contido noArt. 43 da Lei Federal nO4.320/64 e na Lei Municipal
nO 1771/2008.

DECRETA

Art. 1° Fica aberto no Orçamento, vigente do Município
Gua,<-,,::;;wa um Crédito Adicional Especial, no valor de R$
160.494,86 (cento e sessenta mil quatrocentos e noventa e
quatro reais e oitenta e seis centavos) para as Dotações abaixo
relacionadas:

30:06- SccretorlodoEducnçl\oli!Culturll
Unldlldo:02- EnsinoFundtlmcnttll
f2.3e1.0005.1.038_ EnclI osE~ecuçtJoProgrnma TransporteSEEO
FontedeRecurso 31125 - Conv6nloTransportoEscolar/2D07 _ E.etclclo

Corrente
COl 000Econ6mlCn"-3~:t90_:l3.00- P"ssng~fle~s comLoco o
Valor AS494.86 6093

l'~'~O~'~09~-~s~",~,~,,~"~,r"~,,~v~,,~ç'~oi.~O~b~,"~,~.~s~,~~~r~o~.~u~"'~.~"O~.S;,;;;~~~~~kUn;dad"':01- Secretarl••doVia .lia,ObraseUrb:mlsmo
1'5.452.0011.2.120 - Glll('rlll$ PluvlalUOronllgomlConservaçlJoISln;lInçlolLlmpnlll
de Vi/UIc Lo (,,(faliraS .

FonlcdeRecurso 01030- ROIIYlIllIe,t! OutrnsCompensaçõesFlnnncelrosNao
Provldonclârllls- ExcrclcloCorrente

Art. 1- • Exonemr;] pedido os Servidores: L1NEULUCIANO LAROCA. do
Cargo de Cirurgiilo Dentisla. a partir da 17.11.2008,nomeado pelo Decreto nO
099/94; ISABET PRESTES DE ALMEIDA, do Cargo de Auxiliar de
Enfermagem, a partir do 13.11.2008, nomenda pelo Decreto nD 064/99:
WALTER JOSE MATHIAS, do Cargo de Médico Clinico Geral, a partir da
09.12.2008. nomeadopeloDccrclo nO070/99: MARCOS LUIS DEANDRADE.
do Cargo de Guardião. a partir de 03.12.2008. nomeado pelo Decrelo nO
135/99: LUCIANA DE LIRA KOJIMA. do enrgo de Oficial/~dfnlnlstratlvo, a
Partir de 03.11.2008. nomeada peta Decreto nO094/00: LUIZ ALEXANDRE
DOS SANTOS BORGES, do CMgO de Secretário Es~olar, a partir de
17.11.2008, nomeado pelo Decrelo nO571/03; REGIANE CRISTINA LOPES
DE MORAES. do Cargo de Agente Social, a partir de 08.12.2008, nomeada
pelo Decreto nO1132/05;HERMON GEOVANO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
do Cargo de Médico Generalista de Pronto Atendimento, a partir de
25.11.2008, nomeado pelo Decreto nO1617108: JOSé CÃNDIDO VALENTE
MALAGUIOO, do Cargo de Módico Generalisla de Pronlo Atendimento. li
partir de 26.11.2008, nomeado pelo Decreto nO 1660/08; DÉCIO YVAN
SANCHES FILHO. do Cargo de MOdicoGeneralista de PronloAlcndlmcnto. a
partir de 28.11.2008, nomeado pelo Decrelo n° 16GO/08 e FÃBIO
SGUISSARDI DE OLIVEIRA, do Cargo de Médico Gp.neralisla de Pronto
Atendimento, a partir de01.12.2006, nomeadopetaDecrelo nO1660/08.

Art. 2° ~Este Decreto enlra em vigor na data de sua publicação. revogadas as
disposições emcontrario.

Gabinete do Prefeito do Municfpio de Guarapuava, em 05 de dezembro de
2006.

(a)LUlZ FERNANDO RIBAS CARU
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLU
Secretária Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações e Contratos

PREGÃO N' 247/200B ELETRONICD
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através da Secretária Municipal de
Administração, devidamente autorizada,
lama público que fara realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE; Pregão N'.247/200B.
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital
de Pregão Eletrônico, a Aquisição de
materiais de limpeza e produtos para atender
a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. Recursos:
PAeS Programa Agente Comunitários de
Saúde e FUNDES 40%.
TIPO DE LICITAÇÃO; Menor preço, através
da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
PEDIDO DE INSCRiÇÃO; do dia 05 de
dezembro de 2008 até o dia 15 de dezembro
de200S
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS; das
09h'1:~I1",85 11h30m do dia 16 de dezembro
de200U.
ABERTURA DAS PROPOSTAS; das
13hOOmàs 17h30m do dia 16 de dezembro
de200B.
INIcIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 10hOÇ}mdo dia 17 de dezembro
de 2008.
SITE DA AUDI~NCIA PÚBLICA; hllp;
/lwww.bbmneLcom.br
PREGOEIRO: Laffite Guimarães.
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 2° andar Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13hOO às 17h30
horas.
Guarapuava, 03 de dezembro de 200B.

(a) ANA PAULA SILVA POLLI
Secretaria Municipal de Administração.

PREGÃO N '250/200B ELETRONICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
alraves da Secretária Municipal de
Administração, devidamente autorizada,
torna público que fará realizar a Licitação
8.;3:'>;0;
MODALIDADE: Pregão N° 250/2008.
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de
Pregão Eletrônico, a aquisição de materiais
diversos constituído de máquinas,
ferramentas e utensflios de oficina para a
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Recurso: Indice de Gestão Descentralizada
IGO/GOVERNO FEDERAL.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço, através
da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
PEDIDO DE INSCRiÇÃO: do dia 01 de
dezembro de 2008 até o dia 11 de dezembro
de2(JOo.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS; das
09h30m às 11h30m do dia 12 de dezembro
de200B.
ABERTURA DAS PROPOSTAS; das
13hOOmàs 17h30m do dia 12 de dezembro
de200B.
INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 1OhOOmdo dia 15 de dezembro
2008.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA; hllp;
I/www.bbmnet.com.br
PREGOEIRO: LaffiteGuimarães
INFORMAÇÕES: Deparlamento de
licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 2° andar Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 ramal 3110, de

segunda a sexta-feira das 13hOO às 17h30
horas.
Guarapuava, 01 de dezembro de 2008.

(a) ANA PAULA SILVA POLLI
Secretaria Municipal de Administração.

PREGÃO N' 251/200B, PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
da Secretária Municipal de Administração,
devidamente autorizada, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial N°
251/2008.
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de
Pregão, a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA para as Secretarias
Municipais de Saúde e de Administração.
Recursos Ordinários (Livres) Exercfcios e
PMAT Programa de Modernização
Administrativo.
TIPO DE LICITAÇÃO; MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nO10.520102,
Lei nO Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores e decreto Municipal n° 1168/2006;
DATA; 17.12.2008
HORÁRIO; 10hOOm(dez horas).
LOCAL: Departamento de Licitações e
Contratos, sito à Rua Brigade:iro Rocha, 2777
20 andar CEP 85.010-210, em Guarapuava,
Estadodo Paraná.
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
INFORMAÇÕES; Deparlamento de licitações
e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2.777 2° andar Cep: 85.010-990. Telefone
(42) 3621-3000 ramal 3110, de segunda a
sexta-feira das 13hOOàs 17h30 horas.
EDITAL: cópia a ser adquirida no
Deparlamento de LicitE!ções 'medianle
recolhimenlo de laxa no valor de R$50,OO
(cinqüenta reais), ou gratuitamenle mediante
a entrega de disquete ou CO virgem, ou por
meio eletrônico.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 04 de dezembro de 2008.

la> ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de Administração.

PREGÃO PRESENCIAL N ° 253/2008
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
da Secrelária Municipal de Administração.
devidamente autorizada, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial nO.
253/2008.
OBJETO: Contratação de empresa
prestadora de serviço de animação,
sonorização e iluminação.
TIPO DE LICITAÇÃO; MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nO.
10.520/02, Lei nO. Federal 8.666/93 e suas
alterações posteriores e decreto Municipal n°
116B/2006;
DATA: 11.12.2008
HORARIO: 1OhOOm(dez horas).
LOCAL: Auditório do Paço Municipal, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 1° andar CEP
85.010-210. em Guarapuava, Estado do
Paraná.
PREGOEIRO: Luciano CurY Cruz.
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Conlralos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 2° andar Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 ramal 3110, de
segunda a sexta.feira das 13hOO às 17h30
horas.
EDtTAL: cópia a ser adquirida no
Departamento de Licitações mediante
recolhimento de taxa no valor de R$50,OO
(cinqüenta reais), ou gratuitamente mediante
a entrega de disquete ou CD virgem, ou por
meio eletrônico.

Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasllia (DF).
Guarapuava, 01 de dezembro de 2008.

(a) ANA PAULA SILVA POLLI
.Secretária Municipal de Administração.

I
PREGÃO PRESENCIAL N '.2541200B

A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através da Secretária Municipal de
Administração, devidamente autorizada,
torna público que fará realizar a Licitação
abaixo: 1

MODALIDADE: Pregão Presencial nO.
254/2008.
OBJETO: Contratação de empresa
prestadora de serviço para realização de
show pirotécnico.
TIPO DE LICITAÇÃO; MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nO.
10.520102, Lei nO. Federal 8.666193 e suas
alterações posteriores e decreto Municipal n°
116B/2006;
DATA: 11.12.2008
HORÁRIO: 14hOOm(quatorze horas).
LOCAL: Auditório do Paço Municipal, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 F andar CEP
85.010-210, em Guarapuava, Estado do,
Paraná.
PREGOEIRO: LucianoCuryCruz.
INFORMAÇOES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 2° andar Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13hOO às 17h30
horas.
EDITAL: cópia a ser adquirida no
Deparlamento de Licitações medianle
recolhimento de taxa no valor de R$50,00
(cinqüenta reais), ou gratuitamente mediante
a entrega de disquete ou CD virgem, ou por
meio eletrônico.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 01 de dezembro de 2008.

la) ANA PAULA SILVA POLLI
Secretária Municipal de Administração.,,

. COMUNICADO
PREGÃO N.' 245/200B PRESENCIAL

OBJETO: Contratação de empresa
prestadora de serviço de confecção de carnêl
de lPTU para a Secretaria Municipal de .•••
Planejamento e Finanças. Recursos
Ordinários (Livres).
O Municipio de Guarapuava comunica aos
interessados em participar do pregão em
epígrafeo seguinte:
Onde lê se:
XII- LOCALOE ENTREGA E EXECUÇÃO
12.1 O objeto desta licitação devera ser
entregue na sua totalidade,
impreterivelmente até o dia 10/12/2008, na
Secretaria Municipal de Finanças, silo á Rua
Brigadeiro Rocha, 2777, Centro, em
Guarapuava, Paraná (Paço Municipal).
Leia se:
XII- LOCAL DE ENTREGAE EXECUÇÃO
12.1 O objeto desta licitação deverá ser
entregue na sua totalidade,
impreterivelmente até o dia 31/12/2008, na
Secretaria Municipal de Finanças, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777, Centro, em
Guarapuava, Paraná (Paço Municipal).
Em virtude dessa alteração
Prorroga-se o prazo de abertura do certame
para o dia 12 de dezembro de 2008 às
10hOOm.~
Os demais itens continuam inalterados.
Outras informações poderão ser obtidas
através do telefone 42 3621-3110.
Guarapuava, 01 de dezembro de 2008.

J (a) Luciano Cury Cruz
Pregoeiro Oficiai do Município.

http:///lwww.bbmneLcom.br
http://I/www.bbmnet.com.br


PREGÃO N ° 249/2006 ELETRONICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através da Secretária Municipal de
Administração, devidamente autorizada, torna público que fará realizar a
Licilaçao abaixo:
MODALIDADE: Pregão N" 249/2008.
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a
aquisiçJo de material de consumo para a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura. Recurso: FUNDEB40%.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço, através da Bolsa Brasileira de
Mercadorias.
PEDIDO DE INSCRiÇÃO: do dia 04 de dezembro de 2008 até o dia 16 de
dezembro de 2008.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h30m as 11h30m do dia 17
de dezembro de 2008.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 13hOOmas 17h30m do dia 17 de
dezembro de 2008.
INIcIO DA SESSÃO DE DI$PUTADE PREÇOS: às 10hOOmdo dia 18 de
dezembro 200B.
SITE DAAUDIÊNCIA PÚBLICA: hllp: Ilwww.bbmnet.com.br
PREGOEIRO: Laffite GuImarães
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, silo à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 2Q andar Cep: 85.010-990. Telefone (42) 3621-
3000 rama13110, de segunda a sexta~feira das 13hOOàs 17h30 horas.
Guarapuava, 04 de dezembro de 2008.

(a) ANA PAULA SILVA POLU
Secretaria Municipal de Administração_

r., PREGÃO N ° 252/2008 PRESENCIAL
~. APrefeitura Municipal de Guarapuava através da Secretária Municipal de

Admínistraçao, devidamente autorizada, torna público que fará realizar a
• ;.-:-,Il":CiC1 abaixo:
MOOÁUDADE: Preg30 Presencial N° 252/2008.
OBJETO: Tem por objeto o Edital de Pregão, a Contratação de Empresa
deConsultoria. Recursos 25% Impostos Vinculados.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n° 10.520/02 Lei nOFederal 8.666/93 e
suas alterações posteriores e decreto Municipal n° 116812006;
DATA: 17.12 ..2008
HORÁRIO: 14hOOm(qualorze horas).
LOCAL: Auditório do Paço Municipal. sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2777
1°andar CEP 85.010-21 O,em Guarapuava, Estadodo Paraná.
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licilações e Contratos, silo à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 2° andar Cep: 85.010~990. Telefone (42) 3621~
300U ramal3110, de segunda a sexta.feira das 13hOOàs 17h30 horas.
EDITAL: cópia a ser adquirida no Departamento de Licitações mediante
recolhimento de taxa no valor de R$SO.OO (cinqüenta reais), ou
gratuitamente mediante a entrega de disquete ou CO virgem.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
BrasiJia (DF).
Guarapuava, 03 de dezembro de 2008.

( (a) ANA PAULA SILVA POLLI
~. Secretaria Municipal de Administração.

EXTRATO DE NOTIFICAÇOES

Em conformidade com o que preceituam os artigos 63, 69, 269 e 273,
da Lei Complementar Municipal nO007/2004, os proprietârios abaixo
relacionados estão sendo notificados, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, a partir da publicação desta notificação, efetuam a limpeza de
seus terrenos.
Esta publicação está se dando em razão de que alguns proprietários
não foram localizados e outros se recusaram a receber a notificação.
NOME DO PROPRIETARIO ENDEREÇO DO IM VEL QUADRA/LOTE
Geraldo Sulzuach Rua Professor Becknr, sln 020710024
Zeniel Brey Bueno e Outro Rua Francisco Pires da Rocha, s/n 070610105
Zeniel Brey Bueno e Outro Rua Franc;isco Pires da Rocha, sln 0706/0120
Ademir de Paula da Silva Rua Antonieta Lima Rocha, sln 0706/0190
.~~, .• t~":8:~aula da Silva - -!'{ua Alonso Botelho, sln 021210018
AllrSel1 RU<lTupinambá, sln 0511f0269
Helena A, r1eCélmpos e Oulros Rua Tupinambá, sln 0412f0301
Osmar Storbe e Oulro Rlla MMechat FlOriano Peixol0. 828 0110/0256
lida Dobs Rua Abgail Danguy Borges, sln 0207/0388
Silvana Maria Schinemann Rua das Macieiras. sln 051010322
Geraldo Sulzbach Rua Professor Bccker, s/n 0207/0024

Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, em 02
de dezembro de 2008.

CÃMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
Estado do Paraná

DECRETO N° 42/2006

o Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas po'i-Lei,

RESOLVE

Exonerar a partir desta data, o servidor MARCOS ANTONIO
FRIGERI Assessor de Gabinete da Presidência, nomeado pelo
Decreto 28/2007 de 01 de fevereiro de 2007.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 01 de dezembro de
2008.

(a)ADMIR STRECHAR
Presidente

CÃMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
Estado do Paraná

DECRETO LEGISLATIVO N° 02/2006

SÚMULA: Aprovam as Contas do Municipio de Guarapuava, relativas
ao Exercicio Financeiro de 2004.

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições legais, faz saber que a Câmara
M.unicipal aprovou e ela PROMULGA0 seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1° Ficam aprovadas as Contas do Executivo Municipal de
Guarapuava, Exercicio de 2004.

Art. 2" Fica rejeitada o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do
Estado do Parana, constante do ACORDAM n. 118/08, pelas razoes
seguintes:
Ocorre que os pontos apontados como irregulares restaram
comprovados como atendidos de acordo com os contraditórios
anexos no Processo 129822~05;
No que tange a aplicação de 60% dos recursos do FUNDEF,
vislumbra-se claramente no anexo 06 do Exerclcio Financeiro de
2004 (junto aos autos) que o Municfpio cumpriu o indice exigido de
aplicação, bem como excedeu-o, investindo R$ 8.705.433,98 a mais
do que o exigido;
Com relação ao INSS, o Municipio implantou no final de 2001, o
Regime Próprio de Previdência, defesa anexa nas fls. 172 mais o
convenio que esclarece quaisquer duvidas;
A inconsistência alegada nos saldos bancários e omissão de contas
não tem como ser sustentada uma vez que fodos os extratos
bancários solicitados pelo Tribunal de Contas foram devidamente
anexados aos autos, conforme pode se observar nas fls. 223A 262;
Há que se considerar ainda que. por equivoco do sistema de
atualização e acompanhamento processual do Te, que não alterou as
informações no sistema quando da publicação do acórdão supra
citado, induziu-se o Ex~Prefeito ao erro, o qual não teve acesso ao
referido acórdão e conseqüentemente desconhecimento de prazo
para a interposição da peça recursal para que se comprovasse a
regularidade das contas e ainda o reconhecimento de que não agiu
como dolo, desvio de poder, de finalidade ou qualquer outro tipo de
conduta repreensível.

Art. 3° Este DECRETO LEGISLATIVO entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarapuava, em 03 de
dezembro de 2008.

(a)AoMIR STRECHAR (a)VALTAIR SIQUEIRA ALBERTTI
Presidente 1° Vice-Presidente

(a) ANA LUCIA ODEBRECHT MAS SARO
Secretâria Municipal de Habitação e Urbanismo

(a)HAMILTON CARLOS DE LIMA
2" Vive-Presidente

(a)oORIVAL ANGELUCI
10 Secretário

(a) ROSSANA MIKI MATSUBARA
Departamento de Projetos

(a)THIAGO CORoOVA SILVA (a)GILSON PEDRO AMARAL
2" Secretário 3" Secretário
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
Estado do Paraná

RESOLUÇÂO 07/2008

SÚMULA: Altera a Resolução 1112004, Parágrafo 2', e valores
constantes doAnexo I.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná,
aprovou, e o seu Presidente, no uso de suas atribuições legais,
PROMULGA a seguinte Reso/ução:-

Art. 1° As diárias serão pagas a titulo de ressarcimento de
despesas para viagens realizadas, tendo como ponto de
partida a sede do Município de Guarapuava com destino a
qualquer outro Município do Estado do Paraná, conforme
valores estabelecidos no Anexo I desta Resolução, previstas
para:

I - Presidente e Vereadores, quando em missão de
representação do Legislativo, no exercício de atividades
ligadas diretamente à esfera da atuação parlamentar ou para
participação em congressos, conferências, seminários,
palestras, cursos e eventos de interesse da Câmara Municipal
ou voltado ao exercício do múnus público.

1\ - -Servidores, quando a serviço do Legislativo ou para
participação efT) congressos, conferências, seminários e
palestras de interesse da Câmara Municipal, bem como em
cursos de treinamento, reciclagem, e aperfeiçoamentos
voltados para o exercício de suas funções, por designação do
Presidente ou superior hierárquico.

Parágrafo 1° As diárias serão concedidas por dia de
deslocamento.

Parágrafo 2°- Os valores das diárias constantes do Anexo I
serão corrigidas sempre no mês de janeiro de cada ano,
mediante Portaria da Mesa Executiva da Câmara Municipal
de Guarapuava, tendo como base a verificação da inflação
oficial verificada no período anterior.

Parágrafo 3° - No exercício de atividades ligadas diretamente à
esfera da atuação parlamentar, o Vereador interessado deverá
apresentar relatório sucinto de viagem ao Presidente do
Legislativo, que poderá glosar as despesas irregulares, assim
entendidas as que não atendam os requisitos desta
Resolução, e exigir o recolhimento do montante gasto
indevidamente ao Erário, se ocorrer liberação antecipada de
verba.

Art. 2° O valor da diária destina-se para custeio de despesas de
alimentação, transporte e hospedagem do usuário solicitante.

Parágrafo Único O Vereador ou Servidor que receber diária e,
por qualquer motivo, deixar de cumprir a atividade ou missão
designada, fica obrigado a restituí-Ia integralmente ao Erário,
no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob pena de, não o
fazendo, sofrer os descontos correspondentes no subsídio ou
remuneração.

Art. 3~ Para liberação da diária, o usuário interessado deverá
solicita-Ia através de formulário especifico, informando
obrigatoriamente:

a)Nome do solicitante e seu cargo;
b)Local de destino da viagem;
c)Atividade a ser desempenhada;
d)periodo previsto para viagem;
e)Valor diário e valor total a ser liberado, observando-se o Art.
1° rl~nrp.~p.ntp.Rp.~nhlr.;':íO

Parágrafo Único Na hipótese do soiicitante retornar á sede do
Município em prazo menor do que o previsto para seu
afastamento. deverá restituir os valores das diárias recebidos
em excesso ao Erário, no prazo não superior a 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de, não o fazendo, sofrer os descontos
previstos no parágrafo único do Art. 2°. •

Art. 4° - Os casos omissos serão decididos soberanamente
pelo Presidente, especialmente quando se tratar de
deslocamentos em viagens interestaduais, o qual poderá optar
pela liberação de diárias com acréscimo de ate 100 % (cem por
cento) do valor ori~inal constante no Anexo I, sempre se
observando os prinCipias da coerência e economicidade.

Art. 5°'As despesas decorrentes da execução desta Resolução
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
em 02 de dezembro de 2008.

(a)ADMIR STRECHAR
Presidente

Parte integrante da Resolução 07/2008
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Sala da Sessões, em 02 de dezembro de 2008.

(a)ADMIR STRECHAR
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
Estado do Paraná

RESOLUÇÂO 08/2008

SOMULA: Altera a redação do Parágrafo 9" do Artigo 213 da
Resolução 13/2004.

Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná,
aprovou, e o seu Presidente, no uso de suas atribuições legais,
PROMULGA a seguinte Resolução:-

Art. 1" O Parágrafo 9" do Artigo 213 da Resolução 13/2004
(Regimento Interno) passa a ter a seguinte redação:.

Art.213 .

99" O Processo de Votação Secreta será utilizado em todas as
Proposições sujeitas a Deliberação do Plenário da Câmara
Municipal.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogando os Parágrafos 6" e 7" do Artigo 213 da
Resolução 13/2004, e demais disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Cãmara Municipal de Guarapuava,
em 02 de dezembro de 2008.

(a)ADMIR STRECHAR
Pre~idente


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

