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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 21 a 25 de novembro de 2015
Veiculação: 25 de novembro de 2015

Lei Municipal Nº 2144/13 Ano XXI Nº 1020

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 2481/2015

SÚMULA: “Autoriza o poder executivo municipal a contratar 
operações de crédito com a Agência de Fomento Paraná S.A., 
e dá outras providências”.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná aprovou 
e eu, Prefeito do Município de Guarapuava, sanciono a seguinte 
lei:
     
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar 
com a Agência de Fomento Paraná S.A., operação de crédito, 
até o limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo Único - O valor das operações de crédito está 
condicionado à obtenção pela municipalidade, de autorização 
para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais 
aplicáveis ao endividamento público através de Resoluções 
emanadas do Senado Federal e pela Lei Complementar nº 
101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os encargos 
fi nanceiros e outras condições de vencimento e liquidação da 
dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes 
estabelecidas pelas autoridades monetárias federais, e 
notadamente o que dispõe o normativo do Senado Federal, 
bem como as normas específi cas da Agência de Fomento 
Paraná S.A.

Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito 
autorizadas por esta lei serão aplicados na execução de 
projetos voltados à praça, quadra de esportes, pavimentação 
de vias urbanas, ponte, canalização e urbanização/calçadas, 
visando o atendimento da demanda por serviços básicos e bens 
públicos.

Art. 4º - Em garantia das operações de crédito de que trata 
esta Lei, fi ca o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder a 
Agência de Fomento Paraná S.A., as parcelas que se fi zerem 
necessárias da quota-parte do Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e 
do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, ou tributos 
que os venham a substituir, em montantes necessários para 
amortizar as prestações do principal e dos acessórios, na 
forma do que venha a ser contratado.

Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal atualizado 
monetariamente, juros, multas e demais encargos fi nanceiros 
decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Poder 
Executivo Municipal, poderá outorgar a Agência de Fomento 
Paraná S.A. mandato pleno, para receber quitação e dar 
quitação das referidas obrigações fi nanceiras, com poderes 
para substabelecer.

Art. 6º - O prazo e a forma defi nitiva de pagamento do principal 
reajustável, acrescidos dos juros e demais encargos incidentes 
sobre as operações fi nanceiras, obedecidos os limites desta 
Lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com 
a entidade fi nanciadora, conforme elencado no contrato de 
operação de crédito.

Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício fi nanceiro subsequente 
ao da contratação das operações de crédito, o orçamento do 
Município consignará dotações próprias para a amortização do 
principal e dos acessórios das dívidas contratadas.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Lei nº 2366/2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 24 de 
novembro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

LEI Nº 2482/2015

SÚMULA: “Institui o Programa Municipal de Parcerias Público-
Privadas e estabelece outras providências”.

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

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criado o Programa Municipal de Parcerias Público-
Privadas destinado a promover, fomentar, coordenar, regular e 
fi scalizar a estruturação e a celebração de parcerias público-
privadas no âmbito do Município de Guarapuava.

§ 1º - O Programa mencionado neste artigo será desenvolvido 
no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do 
Município.

§ 2º - Para efeitos desta Lei, podem ser considerados projetos 
de interesse público aqueles inerentes às atribuições da 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta.

Art. 2º - A parceria público-privada é o contrato administrativo 
de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.

§ 1º - Concessão patrocinada é a concessão de serviços 
públicos de que trata a Lei 8.987/1995, quando envolver, 
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, nos termos 
do Art. 2º, §1º, da Lei 11.079/2004.
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§ 2º - Concessão administrativa é o contrato de prestação de 
serviços de que a Administração Pública seja usuária direta ou 
indireta.

§ 3º - É vedada a celebração de contrato de parceria público-
privada cujo:
I - valor seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
reais);

II - período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) 
anos; ou

III - que tenha como objeto único o fornecimento de mão-
de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a 
execução de obra pública.

Art. 3º - As concessões patrocinadas e as concessões 
administrativas regem-se por esta Lei e pelas Leis Federais 
nº. 11.079, de 31 de dezembro de 2004, nº. 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e, nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no que 
for aplicável.

Parágrafo Único - As concessões comuns continuam regidas 
pela Lei Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e, pelas 
demais normas que lhe são correlatas.

Art. 4º - O programa municipal de parcerias público-privadas 
observará as seguintes diretrizes:

I - eficiência no cumprimento das missões de Estado e no 
emprego dos recursos da sociedade;

II - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos 
serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;

III - indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do 
exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas 
do Estado;

IV - responsabilidade fiscal na celebração e execução das 
parcerias público-privadas;

V - transferência dos procedimentos e das decisões;

VI - repartição objetiva de riscos entre as partes; e

VII - sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas 
das parcerias público-privadas.

CAPÍTULO II – DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 5º - Podem ser objeto de parcerias público-privadas, dentre 
outras, as atividades de:

I - implantação, ampliação, melhoramento, reforma, 
manutenção ou gestão de infraestrutura pública;

II - prestação de serviço público;

III - exploração de bem público; e

IV - exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade 
do Município.

Parágrafo Único - O edital de licitação poderá prever, em favor 
do parceiro privado, outras fontes de receitas alternativas, 

complementares, acessórias ou de projetos associados, com 
ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das 
tarifas, conferir maior sustentabilidade financeira ao projeto ou 
propiciar menor contraprestação governamental.

CAPÍTULO III – DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 6º - Fica instituído o Conselho Gestor do Programa 
Municipal de Parcerias Público-Privadas, vinculado à Secretaria 
Municipal de Planejamento, com as seguintes atribuições:

I - definir atividades, obras ou serviços considerados prioritários;

II - determinar ou autorizar a realização de e estudos preliminares 
para comprovação da viabilidade técnica, econômico-financeira 
e jurídica dos projetos;

III - apreciar manifestações de interesse de parceiros privados 
visando a participação em projetos de parcerias público-
privadas;

IV - fixar procedimentos necessários à contratação de parcerias 
público-privadas, inclusive aprovar seus respectivos editais;

V - fiscalizar a execução das parcerias público-privadas;

VI - opinar sobre alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou 
renovação dos contratos de parceria público-privada;

VII - editar manual de orientação técnica para as parcerias 
público-privadas firmadas pelo Município; e

VIII - elaborar seu regimento interno.

Art. 7º - O Conselho Gestor terá a seguinte composição:

I - Prefeito Municipal;

II - Secretário Municipal de Planejamento;

III - Secretário Municipal de Administração;

IV - Secretário Municipal de Finanças;

V - Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos;

VI - Procurador Geral do Município.

§1º - O Conselho será presidido pelo Prefeito Municipal;

§2º - Participarão das reuniões do Conselho, com direito a voz 
e sem direito a voto, os demais titulares de Secretarias e de 
entidades da Administração Indireta, que tiverem interesse 
direto em determinada parceria, em razão de vínculo temático 
entre o objeto desta e o respectivo campo funcional.

§3º - O Conselho deliberará mediante voto da maioria absoluta 
de seus membros, tendo o Presidente direito ao voto de 
qualidade em caso de empate.

CAPÍTULO IV – DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE

Art. 8º - As pessoas jurídicas de direito público ou privado 
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poderão manifestar interesse ao Conselho Gestor em 
apresentar projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
que subsidiem a modelagem dos contratos, solicitando a sua 
inclusão no Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas.

Parágrafo Único - Os procedimentos gerais para registro, 
seleção e aprovação dos projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações deverão ser definidos por meio de ato próprio do 
Conselho Gestor.

Art. 9º - A autorização do Conselho Gestor para a realização 
de projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
mencionados no artigo anterior não:

I - envolve qualquer compromisso ou obrigação econômica por 
parte do Município;

II - significa preferência ao parceiro privado;

III - obriga o Município a realizar licitação para contratação da 
parceria público-privada sugerida;

IV - cria, direta ou indiretamente, qualquer direito ao 
ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração de 
projetos e estudos por parte do Município; e

V - implica em qualquer compromisso, responsabilidade ou 
obrigação do Município em aceitar os estudos ou ressarcir 
seus custos.

Art. 10 - Caso os estudos e projetos desenvolvidos pelo parceiro 
privado sejam adotados pelo Município, o ressarcimento dos 
custos de sua elaboração poderá ser previsto em edital de 
licitação como responsabilidade parcial ou integral do vencedor 
da licitação.

CAPÍTULO V – DA LICITAÇÃO

Art. 11 - A contratação de parceria público-privada será 
precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando 
a abertura do processo licitatório condicionada à submissão 
da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante 
publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação 
e por meio eletrônico, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias para recebimento de sugestões.

Art. 12 - O instrumento convocatório conterá minuta do contrato 
de concessão, podendo ainda prever:

I - exigência de garantia de proposta do licitante;

II - o emprego dos mecanismos privados de resolução de 
disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e 
em língua portuguesa, nos termos da Lei Federal nº. 9.307, 
de 23 de setembro 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou 
relacionados ao contrato.

Parágrafo Único - O edital deverá especificar, quando houver, 
as garantias de pagamento da contraprestação, subsídios ou 
quaisquer pagamentos do parceiro público ao parceiro privado.

Art. 13 - O certame para a contratação de parcerias público-
privadas obedecerá ao procedimento previsto na legislação 
vigente sobre licitações e contratos administrativos.

CAPÍTULO VI – DOS CONTRATOS DE PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA

Art. 14 - Os contratos de parceria público-privada deverão 
prever:

I - as metas e os resultados a serem atingidos, o cronograma de 
execução e os critérios objetivos de avaliação de desempenho 
a serem utilizados;

II - as penalidades aplicáveis aos parceiros público e privado 
em caso de inadimplemento contratual;

III - a repartição de riscos entre as partes; e

IV - as regras e procedimentos para conhecimento de eventual 
pleito de reequilíbrio econômico-financeiro.

§1º - O poder concedente poderá recompor a equação 
econômico-financeira do contrato de parceria público-privada 
por meio de:

I - aumento no valor da tarifa paga pelo usuário;

II - aumento no valor da contraprestação paga pelo poder 
concedente;

III - extensão do prazo de concessão; ou

IV - pagamento em espécie ou por meio de títulos em montante 
equivalente ao valor do desequilíbrio apurado.

§2º - A decisão final sobre pedidos de reequilíbrio econômico-
financeiro deverá ser precedida de estudo técnico que comprove 
o maior custo benefício para o Município do instrumento de 
reequilíbrio proposto.

§3º - As cláusulas contratuais de atualização automática de 
valores baseados em índices e fórmulas matemáticas, quando 
houver, serão aplicadas sem necessidade de homologação 
pela Administração Pública.

§4º - Os contratos poderão prever adicionalmente:

I - os requisitos e condições em que o parceiro público autorizará 
a transferência do controle ou a administração temporária da 
sociedade de propósito específico aos seus financiadores e 
garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto, 
com o objetivo de promover a sua reestruturação financeira e 
assegurar a continuidade da prestação dos serviços, não se 
aplicando para este efeito o previsto no inciso I, do §1º do Art. 
27 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

II - a possibilidade de emissão de empenho em nome dos 
financiadores do projeto em relação às obrigações pecuniárias 
da Administração Pública; e

III - a legitimidade dos financiadores do projeto para receber 
indenizações por extinção antecipada do contrato, bem como 
pagamentos efetuados pelos fundos e empresas estatais 
garantidores das parcerias público-privadas.

Art. 15 - Para fins do inciso I do Art. 14, considera-se:

I - o controle da sociedade de propósito específico a propriedade 
resolúvel de ações ou quotas por seus financiadores e 
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garantidores que atendam os requisitos do Art. 116 da Lei 
6.404, de 15 de dezembro de 1976;

II - A administração temporária da sociedade de propósito 
específico, pelos financiadores e garantidores quando, sem 
a transferência da propriedade de ações ou quotas, forem 
outorgados os seguintes poderes:

a) indicar os membros do Conselho de Administração, a serem 
eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades 
regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou 
administradores, a serem eleitos pelos quotistas, nas demais 
sociedades;

b) indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos 
pelos acionistas ou quotistas controladores em Assembleia 
Geral;

c) exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida 
à cotação dos acionistas ou quotistas da concessionária, 
que representem, ou possam representar, prejuízos aos fins 
previstos no caput deste artigo;

d) outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no 
caput deste artigo.

§1º - A administração temporária autorizada pelo poder 
concedente não acarretará responsabilidade aos financiadores 
e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, 
sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive 
com o poder concedente ou empregados.

§2º - O Poder Concedente disciplinará sobre o prazo da 
administração temporária.

Art. 16 - A contraprestação da Administração Pública nos 
contratos de parceria público-privada poderá ser feita por:

I - tarifa cobrada dos usuários;

II - recursos do Tesouro Municipal ou de entidade da 
Administração Indireta Municipal;

III - cessão de créditos não tributários;

IV - outorga de direitos em face da Administração Pública;

V - outorga de direitos sobre bens públicos dominiais; e
VI - outros meios admitidos em lei.

Parágrafo Único - O contrato poderá prever o pagamento 
ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao 
seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e 
disponibilidade definidos no contrato.

Art. 17 - A contraprestação a ser paga pela Administração 
Pública ao parceiro privado será obrigatoriamente precedida 
da disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria 
público-privada.

§1º - É facultado à Administração Pública, nos termo do 
contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa 
à parcela fruível de serviço objeto do contrato de parceria 
público-privada.

§2º - O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor 

do parceiro privado para a construção ou aquisição de bens 
reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do caput do Art. 18 
da Lei Federal nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na forma 
estabelecida pela Lei Federal nº. 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004.
Art. 18 - Sem prejuízo das sanções previstas na legislação 
pertinente, o contrato poderá prever, para a hipótese 
de inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo da 
Administração Pública, o acréscimo de multa de 2% (dois por 
cento) e juros, segundo a taxa que estiver em vigor para a mora 
no pagamento de impostos devidos à Fazenda Municipal.

Art. 19 - São obrigações do contratado de parceria público-
privada:

I - demonstrar capacidade técnica, econômica e financeira para 
a execução do contrato;

II - assumir compromissos de resultados definidos pela 
Administração Pública, facultada a escolha dos meios para a 
execução do contrato, nos limites previstos no instrumento;

III - submeter-se a controle estatal permanente dos resultados, 
como condição da percepção da remuneração e pagamento; e

IV - submeter-se à fiscalização da Administração Pública, 
facultando o livre acesso dos agentes públicos às instalações, 
informações e documentos relativos ao contrato, inclusive os 
registros contábeis.

Parágrafo Único - À Administração Pública compete declarar 
de utilidade pública área, local ou bem que sejam adequados 
ao desenvolvimento  de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao objeto do contrato de parceria público-
privada e à implantação de projeto associado, bem como 
promover, diretamente ou mediante delegação ao parceiro 
privado, a sua desapropriação.

CAPÍTULO VII – DAS GARANTIAS

Art. 20 - As obrigações pecuniárias contraídas pela 
Administração Pública em contrato de parceria público-privada 
poderão ser garantidas mediante:

I - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do 
art. 167 da Constituição Federal;

II - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em 
lei;

III - contratação de seguro-garantia com as companhias 
seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público;

IV - garantia prestada por organismos internacionais ou 
instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder 
Público;

V - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal 
criada para essa finalidade; e

VI - outros mecanismos admitidos em lei.

Parágrafo Único – Fica expressamente vedada a utilização 
de recursos previdenciários oriundo do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos de Guarapuava – GuarapuavaPrev 
para qualquer fim de garantia de parceria público-privada no 
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Município de Guarapuava. 

CAPÍTULO VIII – DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO

Art. 21 - Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída 
sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e 
gerir o objeto da parceria público-privada.

§1º - A transferência do controle da sociedade de propósito 
específico estará condicionada à autorização expressa da 
administração Pública, nos termos do edital e do contrato.

§2º - A sociedade de propósito específico poderá assumir a 
forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos 
a negociação no mercado.

§3º - Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria 
do capital votante das sociedades de que trata este Capítulo.

CAPÍTULO IX – DA EMPRESA GARANTIDORA DE 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Art. 22 - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a 
constituir pessoa jurídica, sob a forma de sociedade por 
ações, denominada Companhia de Parcerias do Município 
de Guarapuava, com a finalidade de prestar garantias de 
pagamento de obrigações pecuniárias assumidas nos contratos 
de parceria público-privada.

§1º - A empresa terá sede e foro no Município de Guarapuava.

§2º - A empresa responderá por suas obrigações com os bens 
e direitos integrantes de seu patrimônio.
§3º - A empresa operará mediante o regime de capital social 
autorizado, que será composto por ações ordinárias ou 
preferenciais nominativas , sem valor nominal, podendo o 
Município integralizá-lo em dinheiro, ou em bens e direitos 
avaliados na forma da legislação pertinente.

§4º - Poderão participar do capital da Companhia outras 
entidades da Administração Pública Municipal, desde que o 
Município mantenha, no mínimo, a titularidade direta da maioria 
das ações com direito a voto.

Art. 23 - O patrimônio da empresa será constituído pelo aporte 
dos seguintes créditos, bens e direitos, na forma de seu 
Estatuto:

I - ativos de propriedade do Município, excetuados os de 
natureza tributária que configurem impostos;

II - bens móveis e imóveis, inclusive ações ordinárias ou 
preferenciais de titularidade do Município, ou de suas entidades 
da Administração Indireta, representativas do capital social de 
empresas públicas ou sociedades de economia mista;

III - títulos da dívida pública;

IV - recursos orçamentários;

V - receitas de contratos de parceria público-privada;

VI - rendimentos provenientes de depósitos bancários e outras 
aplicações financeiras dos recursos da própria empresa;

VII - doações, auxílios, contribuições ou legados; e

VIII - outras receitas que venham a ser destinadas a empresa.

Art. 24 - A Empresa estará vinculada à Secretaria de 
Administração, não disporá de quadro próprio de pessoal, 
podendo, pra a consecução de seus objetivos, celebrar 
convênios co órgãos e entidades da Administração Municipal 
e contratar, observada a legislação pertinente, serviços 
especializados de terceiros.

Parágrafo Único - A sociedade será administrada por uma 
Diretoria, composta de até 3 (três) membros, e por um Conselho 
de Administração, composto de até 5 (cinco) membros, e terá, 
em caráter permanente, um Conselho Fiscal. Os membros da 
Diretoria e do Conselho de Administração serão indicados pelo 
Prefeito.

Art. 25 - As condições para concessão de garantias pela 
Empresa Garantidora, bem como as modalidades de utilização 
dos seus recursos por parte do beneficiário devem ser definidas 
em seu estatuto social e regulamento interno.

Parágrafo Único - Em caso de inadimplemento, os bens 
e direitos da Empresa Garantidora podem ser objeto de 
constrição judicial e alienação, a fim de que sejam satisfeitas 
as obrigações garantidas.

Art. 26 - As garantias da Empresa Garantidora serão prestadas 
nas seguintes modalidades:

I - fiança, sem benefício de ordem para o fiador;
II - penhor de bens móveis ou de direitos de titularidade da 
empresa;

III - hipoteca de bens imóveis do patrimônio da Empresa 
Garantidora;

IV - alienação fiduciária dos bens da empresa; e

V - outros contratos que produzem efeito de garantia.

Art. 27 - A Empresa Garantidora poderá prestar contra 
garantia a seguradoras, instituições financeiras e organismos 
internacionais que garantirem o cumprimento das obrigações 
pecuniárias dos contratos de parceria público-privadas.

Art. 28 - A dissolução da empresa garantidora ficará 
condicionada à prévia quitação da totalidade dos débitos 
garantidos ou liberação das garantias pelos credores.

Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 25 de 
novembro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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LEI Nº 2483/2015

SÚMULA: “Autoriza o poder Executivo a suplementar despesas 
no orçamento do poder Legislativo por remanejamento para 
o exercício financeiro de 2015 através de créditos adicionais 
suplementares”.

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

Art. 1º - Fica o poder Executivo autorizado a abrir no orçamento 
do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 
2015, por meio de Decreto, um crédito adicional suplementar, 
na importância de R$ 1.750.900,12 (um milhão setecentos e 
cinquenta mil novecentos reais e doze centavos), conforme se 
especifica a seguir:

Unidade Orçamentária 01.01 Câmara Municipal

Classificação funcional 01.031.0001.2002
Atividades da Câmara 

Municipal

Natureza da despesa 3.1.90.11
Vencimentos e Vantagens 

Fixas - Pessoal

Fonte de recursos
Recursos do Tesouro 

(Descentralizados)
1 - conta 1080

Valor R$ 1.383.211,09

Unidade Orçamentária 01.01 Câmara Municipal

Classificação funcional 01.031.0001.2002 Atividades da Câmara 
Municipal

Natureza da despesa 3.1.90.13 Obrigações Patronais

Fonte de recursos Recursos do Tesouro 
(Descentralizados) 1 - conta 1081

Valor R$ 367.689,03

Art. 2º - O recurso indicado para a cobertura do crédito 
suplementar aberto no artigo anterior é resultante do 
cancelamento parcial das seguintes dotações:

Unidade Orçamentária 11.01 Secretaria de Habitação e 
Urbanismo

Classificação funcional 16.482.0010.1051
Apoio Financeiro ao Programa 

Minha Casa, Minha Vida – 
Residencial 2000

Natureza da despesa 4.4.60.45 Subvenções Econômicas

Fonte de recursos Livres 0 – conta 7869

Valor R$ 685.831,30

Unidade 
Orçamentária 04.01 Secretaria de 

Administração

Classificação 
funcional 04.122.0003.2003 Atividade da secretaria 

de Administração

Natureza da 
despesa 3.1.90.11

Vencimentos e 
Vantagens Fixas - 

Pessoal

Fonte de recursos Livres 0 – conta 28

Valor R$ 1.030.000,00

Unidade Orçamentária 04.01 Secretaria de Administração

Classificação funcional 04.122.0003.2003 Atividade da secretaria de 
Administração

Natureza da despesa 3.1.90.13 Obrigações Patronais

Fonte de 
recursos Livres 0 – conta 29

Valor R$ 35.068,82

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 25 de 
novembro de 2015.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

LISTA NÃO COMPARECERAM

NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas 
atribuições, torna pública o nome da Candidata, que NÃO 
COMPARECEU ou NÃO PREENCHEU os requisitos exigidos 
para assumir sua função, conforme abaixo:

Processo Seletivo Simplificado nº 002/15

Edital nº: 006/2015

Função: ENGENHEIRO CIVIL

INSC. NOME CLAS.
14 Joice Maria de Moura 3º

Guarapuava, 24 de novembro de 2015.

NDRH

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

SÚMULA: “Aprova a lista com as famílias selecionadas na 
primeira fase para o empreendimento Residencial 2000, com 
97 casas.     

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social - CGFMHIS, no uso de suas atribuições que 
lhe confere a Lei Municipal nº 2293/2014 e considerando a 
deliberação da reunião extraordinária realizada em 23/11/2015 
– (Ata 05/2015),

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar a listagem nominal das famílias selecionada 
e as suplências para a primeira fase no empreendimento 
Residencial 2000 com 97 casas, conforme anexo I, integrantes 
desta resolução, de acordo com os critérios aprovados, no 
âmbito do Programa MCMV – FAR.

RESOLUÇÃO Nº 02/2015/ CGFMHIS
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Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua 
publicação.

Guarapuava, em 23 de novembro de 2015.

FLAVIO ALEXANDRE
Presidente do CGFMHIS

ANEXO I – RESOLUÇÃO 02/2015 – CGFMHIS

RESIDENCIAL 2.000 – 97 FAMÍLIAS 

 NOME NIS

1 ALCIONE DE SOUZA DOMINGUES 12848216516

2 ANA MARIA AMERICANO DA ROSA 20137546860

3 ANA PAULA WEGMANN 16095191220

4 ALVINA DOS SANTOS 23659946598

5 ANA ROSA BORGES 12526878553

6 ANA PAULA QUEIROZ 13096926505

7 ANA ESTHER ANTONETE MONTES 13214647538

8 ALESSANDRA TOMACHESKI 13168258724

8 AMILTON PADILHA RIBAS 12650405513

10 BASILIO LECHUK NETO 21262578878

11 CIRIA ANTONIA DA ROSA 20129339444

12 CLEMILDA DE OLIVEIRA 20348047376

13 CLEONICE APARECIDA PEREIRA 20109343950

14 DAIANE DE FATIMA SENGER 12804959521

15 EDNA APARECIDA OLIVEIRA 
SANTOS 13017943517

16 EDENIZE CARLA RAMOS RIBEIRO 20919618698

17 ELIANE AQUINO 12959968516

18 ELIANE BORGES CRAVELIN 12852037531

19 ELIZETE APARECIDA DE PAULA 10883664124

20 ENI LIRMAN MARTINS 23690144457

21 ERONI DA CONCEIÇÃO MORAIS 
BORODIAK 20137549487

22 EUNICE ANTUNES XAVIER 20338600528

23 GREICE KELLER DA SILVA 20098543061

24 GISLAINE APARECIDA MOREIRA 12695136503

25 GLORETE DE OLIVEIRA 13015807535

26 IDELZORA GOMES DA LUZ 23629550947

27 ILUINA RIBEIRO DO NASCIMENTO 20067711922

28 INDIMARA APARECIDA DORNELLES 
DOS PASSOS 20447792193

29 IVONE APARECIDA DA ROCHA 20698715793

30 IVONE STIER DOS SANTOS 20992070621

31 JACIRA GABRIEL DE SOUZA 
RAMOS 23635653906

32 JACIRA IRENO RIBAS 10698572545

33 JANAINA APARECIDA DA SILVA 16198403123

34 JOSIANE DELGADO LIMA 12976047490

35 JULIANA DOS SANTOS SIMAO 16190208119

36 JOÃO MARCELO BATISTA 23628965434

37 KARINA FRANÇA GARCIA 16198787002

38 KATIA DE FATIMA HUCHAK 12940556522

39 KEITHI DE SOUZA 12842694491

40 LENI APARECIDA CRUZ 16373185835

41 LEONTINO ANTUNES DE 
CAMARGO 10247328038

42 LILIANE MENDES FRANK 19017831041

43 LUCIMARA CORREIA LIMA 20109130337

44 MARIA ADAIR DA ROCHA 20091787496

45 MARIA APARECIDA FERREIRA 
XALÃO 10761087734

46 MARIA CORREIA MACEDO 16067621186

47 MARIA DOLORES ELEUTERIO 16406177380

48 MARIA ELVIRA DE LIMA 16397940528

49 MARIA HELENA KUCHAR 12290087493

50 MARIA IZABEL DE LIMA 16437607646

51 MARIA VANDERLEIA PRAZERES DA 
SILVA DA ROSA 16372987784

52 MARILDA APARECIDA DOS 
SANTOS 20338599988

53 MARILDA BAEL 16465877164

54 MARILDA LEAL DE LIMA 12632265519

55 MARILENE SOARES DE FARIAS 20667275279
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56 MARILI CAVALHEIRO 20340356639

57 MARISTELA FONSECA 16425219603

58 MARLENE BRODAY 16429548180

59 MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA 
CALAUDINO 16373317618

60 MICHELE DE GOIS NEVES 16535790194

61 NAIR RIBEIRO DE ALMEIDA 20698711356

62 NATALIA GONCALVES GIL 20326657007

63 NELSIMARA SOARES 12728085503

64 OLINDA DE CAMPOS 16657264713

65 OZIMA NOGUEIRA 16548192045

66 PATRICIA APARECIDA LEIRIA DA 
SILVA 16568793176

67 PEDRO DE PAULA PIEGUES 12998925725

68 ROSA COSTA VOLGOI 10263715296

69 ROSANGELA PICARSKI 12747356517

70 ROSELI BRAUN 12715807521

71 ROSELI DE LIMA GUIMARÃES 20710949965

72 ROSELI FERREIRA XAVIER 
PHILIPPUS 12702792512

73 ROZELI MACHADO 12807783491

74 RAQUEL ELZIRA TOMACHESKI 12793394531

75 ROSE CLEIA LIRMAN MARTINS 16601411818

76 ROSANA CHAGAS 20619225003

77 REJANE RODRIGUES 03007798108

78 SILMARA DOS SANTOS PINTO 16548566239

79 SANDRA FATIMA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA 20667272032

80 SILVANE MARTINS DE SOUZA 12720022502

81 SIMARA APARECIDA PAULOWSKI 12489714262

82 SANDRA DE CAMPOS 20348042684

83 SIRLENE RIBEIRO BELO 20331421199

84 SALETE DA APARECIDA MARTINS 14002261723

85 SALETE DE SOUZA 165485485910

86 SILVANA APARECIDA DA FONSECA 13234837340

87 SINTIANE LIRMAN MARTINS 16601420485

88 SHEILA DA LUZ GALVÃO ZAMPIER 15853278824

89 SELMA APARECIDA DA SILVA 12888412537

90 SIMONE LAVARDA HOGER 12838121490

91 TEREZA DOS SANTOS ZABOROSKI 20091787550

92 TEREZINHA DO BELEM LIMA 10713291297

93 TEREZINHA APARECIDA 
GONÇALVES 10710063668

94 VILMA APª DE OLIVEIRA CASTRO 20375719479

95 VANIA DE FATIMA PEREIRA MELLO 16067900492

96 VANESSA BATISTA 16609227927

97 ZIZA APARECIDA IASTRENSKI 20375720566

GUARAPUAVA PREV

RATIFICAR A UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DAS 
RECEITAS, DOS RENDIMENTOS E APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS DO GUARAPUAVA PREV.

O Conselho de Administração do GUARAPUAVAPREV – 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Guarapuava, no uso das atribuições privativas que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar 12/2004, Art. 53, IV e  § 2º.
 

RESOLVE

Art. 1.º Ratificar a utilização do patrimônio, das receitas, 
dos rendimentos e aplicações financeiras do âmbito do 
GUARAPUAVAPREV – Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Guarapuava, os quais deverão ser 
utilizados de acordo com o definido no Inciso III do Artigo 
1º da Lei Federal 9.717/98 e também do Artigo 37 da Lei 
Complementar 12/2004.

Art. 2.º Fica vedada a utilização do patrimônio, das receitas, dos 
rendimentos e aplicações financeiras do GUARAPUAVAPREV 
para fins diversos do disposto na Lei Complementar 12/2004, 
inclusive como utilização de garantia de contratos firmados 
pela Administração Municipal.

Clarilei de Fátima Dalposso Panisson - Presidente
Edilson Dreviski – Membro do Conselho Administrativo
Carlos Ribas de Campos Pinto – Membro do Conselho 
Administrativo 
Silmara Farrem Machado– Membro do Conselho Administrativo
Raimundo Pereira – Membro do Conselho Administrativo.
Arleia de Almeida Paula Neves – Membro do Conselho 
Administrativo. 
Cristiane Aparecida Wainer – Membro do Conselho 
Administrativo   

Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO Nº 001 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015
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Clarilei de Fátima Dalposso Panisson
Presidente em Exercício do Conselho de Administração do 

GUARAPUAVAPREV

CONSELHOS

RESOLUÇÃO Nº. 23/2015.

Súmula: Complementar as deliberações da Resolução 
020/2015 que dispõe sobre o planejamento para execução dos 
recursos  recebidos em 2015 do Fundo Nacional de Assistência 
Social/FNAS, alocado no  Fundo Municipal de Assistência 
Social para cofinanciar serviços programas e projetos e 
benefícios, da rede socioassistencial que executam serviços 
com recursos vinculados aos blocos de Proteção Social Básica 
e Proteção Social Especial de Média Alta Complexidade, 
serviços/ programas, projetos e benefícios públicos. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária realizada 
em 18/11/2015 (Ata nº 019/2015).

CONSIDERANDO a  LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011 
que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS aprovada pela Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 
2004, do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de 
novembro de 2009, do CNAS.
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – 
que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência.
Considerando a Lei Municipal nº 541/95 que cria o Fundo 
Municipal de Assistência Social.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar conforme a Resolução do CMAS 020/2015,  
dado prioridade para a utilização dos recursos vinculados 
aos Blocos/Gestão/Programas/Proteções/Serviços 
recebidos no exercício de 2015 para as seguintes ações:

•	 No item custeio, priorizar as necessidades das 
ações continuadas nos serviços, com o objetivo de atingir as 
aquisições, metas quantitativas e qualitativas dos serviços, 
dando condições de trabalho as equipe, espaços com 
infraestrutura para atender com acolhida, eficiência/ efetividade 
e dignidade os usuários e para dar conta de cumprir com os 
planejamentos das equipes que estão nos equipamentos 
públicos. O CMAS delibera pela priorização sem contenção 
de despesas, para ter a disponibilidade continua de veículo, 
de combustível e de prestação de serviços terceirizado para 
transporte, que no momento já é pago com recurso vinculado e 
que tem saldo bancário disponível. 

•	 Os recursos do IGDSUAS para custeio para 
ações de fortalecimento da Gestão e outras necessidades 
(equipamentos) que atendam as demandas dos Conselhos. 
E atendendo a solicitação da rede de atendimento, o CMAS 
aprovou a compra de no mínimo 05 tendas para realização de 
ações itinerantes dentro dos serviços. 

Art. 2º - Publique-se e cumpra-se.

Guarapuava, 18 de novembro de 2015.

 MARLENE DE FÁTIMA MIRANDA
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 24/2015.

Súmula: Destinar os alimentos comprados com recursos 
vinculados e não utilizados nos serviços, para as unidades dos 
SCVF vinculadas ao CRAS e entidades da rede sociassistencial 
privada que executam os SCFV utilizarem nos serviços e 
atenderem as famílias, evitando o vencimento e perda dos 
mesmos. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária realizada 
em 18/11/2015 (Ata nº 019/2015).

CONSIDERANDO a  LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011 
que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – 
que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a destinação dos alimentos comprados com 
recursos vinculados que estão armazenados no almoxarifado 
da Secretaria  de Assistência Social e não foram utilizados nos 
serviços afins- para serem utilizados nas unidades dos SCVF 
vinculadas ao CRAS e entidades da rede sociassistencial 
privada que executam os SCFV e  se necessário para atenderem 
as famílias, evitando o vencimento e perda dos mesmos. 

Art. 2º - Publique-se e cumpra-se.

Guarapuava, 18 de novembro de 2015.

MARLENE DE FÁTIMA MIRANDA
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 25/2015.

Súmula: Aprovam o CENSO SUAS 2015 do Conselho 
Municipal de Assistência Social. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária 
realizada em  18/11/2015 (Ata nº 19).

RESOLVE

Art. 1º - Declarar aprovado CENSO SUAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARAPUAVA 
do ano de 2015.

Guarapuava, 18 de novembro de 2015.

Marlene de Fátima Miranda
Presidente do CMAS



21/11 a 25/11 de 2015, Veiculação 25/11/15 Ano XXI - Nº 1020 Boletim Oficial do Município -  10

RESOLUÇÃO Nº. 26/2015.

Súmula:   Dispõe sobre critérios de partilha  dos recursos 
do orçamento Municipal de Assistência Social/FMAS para as 
entidades que compõem  a Rede Socioassistencial dentro da 
base legal e dos parâmetros do SUAS, devidamente inscritas 
no CMAS, para cofianciamento dos serviços, programas, 
projetos e benefícios, na unidade subvenção social, conforme 
programação orçamentária prevista - mais suplementação 
autorizada pela gestora municipal de assistência social, com 
o conhecimento do secretário de finanças - para cumprir 
o previsto no PPA para o exercício de 2016 e atendendo a 
solicitação das Entidades da Redesociassistencial privada para 
obter o aumento gradativo dos recursos para cofinanciamento 
de serviços continuados.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária realizada 
em 18/11/2015. (Ata nº 19/2015).
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da 
Assistência Social.

CONSIDERANDO a  LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011 
que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS aprovada pela Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 
2004, do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de 
novembro de 2009, do CNAS.

CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual 
caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de 
direitos no âmbito da Assistência Social, publicado no D.O.U. 
de 20 de setembro de 2011.

CONSIDERANDO a resolução nº 33, de 12 de dezembro de 
2012 que aprova a NOB SUAS 2012.
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – 
que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência.
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 2014 CNAS, 
a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das 
entidades e organizações de assistência social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
nos conselhos de assistência social dos Municípios e do 
Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Resolução 016 de 2014 do CMAS que 
define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social das entidades e organizações de 
assistência social, bem como, dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais.
CONSIDERANDO a lei 13.019 de 31 de julho de 2014   que 
estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, 
envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, 
entre a administração pública e as organizações da sociedade 
civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público; define diretrizes para a política 
de fomento e de colaboração com organizações da sociedade 
civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e 
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 
de março de 1999 e ainda as regulamentações do município 
e as normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CONSIDERANDO o princípio de supremacia do interesse 
público (Constituição Federal/88): Se deve vincular e direcionar 
os atos administrativos de modo a garantir que interesses 
privados não prevaleçam nem sucumbam os interesses e 
necessidades da sociedade como um todo (JUSTEN FILHO, 
Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006).

CONSIDERANDO o princípio de Economicidade: Estabelece 
uma relação entre custos, benefícios, meios e fins. Verifica se os 
meios dados (envolvimento de pessoal e materiais adquiridos) 
foram obtidos com melhor êxito ou se um determinado 
resultado/fim foi obtido com os menores custos possíveis (CF, 
Lei Federal nº 8666/93).

CONSIDERANDO a necessidade de transparência e 
ampla divulgação do processo de seleção das entidades e 
organizações de Assistência Social para o cofinanciamento 
de serviços socioassistenciais no âmbito e na base legal do 
SUAS.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar as diretrizes gerais para o rateio da subvenção 
social do Orçamento 2015 da Assistência Social/Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS, para cofinanciar  
de forma continuada - os Serviços, Programas, Projetos e 
Benefícios prestados pelas entidades e organizações de 
Assistência Social:
I. Poderão receber cofinanciamento as entidades de atendimento 
que prestam  Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade  em conformidade com as bases legais do 
SUAS e devidamente inscritas junto ao CMAS.
II. Poderão receber cofinanciamento os Serviços, Programas 
e Projetos desenvolvidos por entidades inscritas no CMAS na 
qualidade de entidades de Assessoramento, Defesa e Garantia 
de direitos.
III. O cofinanciamento é vinculado à execução dos Serviços, 
Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social 
conforme competência dos municípios definida no artigo 15, 
inciso VI da LOAS. Desta forma propõe-se que os critérios 
para o cofinanciamento estejam baseados especificamente 
no âmbito dos serviços, programas e projetos de assistência 
social. Sendo considerada como entidade de assistência social 
que presta serviços ou realiza ações socioassistenciais, de 
forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e 
para quem deles necessitar, sem discriminação, observada a 
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, ainda as que prestam 
serviços ou ações socioassistenciais, sem qualquer exigência 
de contraprestação dos usuários, com o objetivo de habilitação 
e reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da 
sua inclusão à vida comunitária, no enfrentamento dos limites 
existentes para as pessoas com deficiência, com ações 
preponderante na assistência social e articulada ou não com 
ações educacionais ou de saúde; as que realizam serviço 
de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus 
acompanhantes, que estejam em trânsito e sem condições de 
autossustento, durante o tratamento de doenças graves fora 
da localidade de residência, observada a Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993; desde que observado o disposto no caput 
e no exceto a exigência de gratuidade, as entidades referidas 
no art. 35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, poderão 
ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de 
participação do idoso no custeio da entidade se dê nos termos 
e limites do § 2o do art. 35 da Lei no 10.741, de 1o de outubro 
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de 2003.  
IV. O cofinanciamento tem por objetivo apoiar e aprimorar a 
execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 
da Assistência Social. Portanto, a execução financeira das 
subvenções sociais, no que se refere às  despesas diversas 
para manutenção dos Serviços, Programas, Projetos e 
Benefícios da Assistência Social, priorizando os serviços 
ofertados de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços  
e com equipes compostas conforme a NOB RH 2006. 
V. Objetivando atender as bases legais do SUAS, a qualificação 
dos serviços e o atendimento das seguranças e direitos  sociais 
e ainda para adequação a nova lei 13.019/2014  que institui 
normas gerais para as parcerias voluntárias, envolvendo ou 
não transferências de recursos financeiros, estabelecidas pela 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista prestadoras de serviço público, e suas 
subsidiárias, com organizações da sociedade civil  e prevê como 
condição para firmar parcerias - art .23“ b) experiência prévia 
na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante; c) capacidade técnica e operacional para 
o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento 
das metas estabelecidas”. Diante das exigências legais: 
coloca-se como condição para o repasse de cofianciamento 
do FMAS: a entidade apresentar em seu quadro o profissional 
de serviço social, devidamente credenciado junto ao CRESS 
(Conselho Regional de Serviço Social), e conforme os níveis de 
proteção que executa serviços atender as exigências da NOB 
RH 2006 e  estar referenciado e continuamente acompanhado 
e assessorado pelos técnicos dos serviços públicos CRAS/
CREAS e/ou cedidos pelo órgão gestor, entre outros. 
VI. No rateio do recurso será considerado se a entidade executa 
uma ou mais atividades de acordo com os níveis de proteção, 
devidamente tipificada ou de acordo com a Resolução 27/11 do 
CNAS sobre o assessoramento.

VII. O rateio do recurso seguirá os seguintes critérios, 
conforme inscrição no CMAS:

a) Entidades que desenvolvem serviços de Proteção 
Social Básica poderão apresentar projetos de até R$ 25.000,00;
b) Entidades que desenvolvem serviços de Proteção 
Social Especial de Média Complexidade poderão apresentar 
projetos de até R$ 28.000,00;
c) Entidades que desenvolvem serviços de Proteção 
Social Básica  e Especial de Média Complexidade ou 
Assessoramento poderão apresentar projetos de até R$ 
28.000,00;
d) Entidades que desenvolvem serviços de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade poderão apresentar 
projetos de até R$ 30.000,00;

Entidades com inscrições mantidas com condicionalidades 
conforme resolução do CMAS  nº 018/2015 e observado na 
relação anexa.

e) Entidades de Proteção Social Básica que tiveram 
suas inscrições mantidas com condicionalidade e que 
conseguirem comprovar capacidade técnica operacional 
poderão apresentar projetos de até R$ 15.000,00;
f) Entidades de Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade que tiveram suas inscrições mantidas 
com condicionalidade que conseguirem comprovar 
capacidade técnica operacional poderão apresentar 
projetos de até R$ 20.000,00;

VII. Publique-se em anexo a relação das entidades inscritas 
no Conselho Municipal de Assistência Social, dentro do 
nível de proteções. 

Art 2º - Os recursos próprios alocados no FMAS recebidos 
através do Termo de COLABORAÇÃO deverão ser prestados 
contas conforme as orientações vigentes do órgão concedentes 
e legislação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Art 3º - As entidades deverão efetuar os lançamentos das 
despesas mensalmente em sistema próprio do Tribunal de 
Contas do Estado.
Parágrafo Único – O não lançamento das informações das 
despesas no SIT (Sistema Integrado das Transferências 
Voluntárias) tornará a entidade inadimplente, implicando na 
suspensão do repasse. Os documentos, originais ficarão 
arquivados na entidade e a cópia das prestações de contas 
deverão ser protocoladas na Divisão Administrativa da 
Secretaria de Assistência Social. As entidades que não 
entregarem a prestação de contas até a data mencionada 
no Termo de COLABORAÇÃO terão o repasse suspenso, 
recebendo a parcela tão logo se torne adimplente.
Art 4º - As entidades utilizarão os recursos conforme as 
orientações da Lei 13019/2014

Art. 5º - Para a realização de Termo de COLABORAÇÃO/ 
FMAS/2016 as Entidades e organizações de Assistência Social 
deverão apresentar os seguintes requisitos:

· Plano de Trabalho e Aplicação conforme anexo II (Obs.: 04 
Vias Originais ( CMAS/Setor de Contabilidade/Administrativo 
SMAS, Entidade);
· Cópia da Inscrição no CMAS;
· Estatuto Social atualizado e ata da última eleição da diretoria 
registrada em cartório, caso tenha sido alterado durante o 
ano;
· CPF e RG do responsável legal;
· Cópia do CNPJ da entidade atualizado;
· Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e a Divida Ativa da União;
· Certidão de Regularidade junto ao FGTS atualizada;
· Certidão Liberatória do Estado/SEFA atualizada;
· Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
· Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado;
· CND Municipal;
· Cópia da Utilidade Pública Municipal;
· Nomes das pessoas que serão a UGT conforme a resolução 
28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Unidade 
Gestora de Transferência) com comprovante da nomeação em 
ata registrada.
· Ofício especificando o nome da Assistente Social da entidade, 
com nº do CRESS , a quantidade de horas trabalhadas na 
Entidade e qual é o seu vinculo empregatício. E quadro 
especificando os recursos humanos.

Art. 6º - O prazo de envio do plano de trabalho, plano de 
aplicação e dos documentos conforme art. 5º e anexo 
II, para Secretaria Executiva do Conselho será de até 26 
de fevereiro de 2016 às 16 hs na Secretaria Executiva 
dos Conselhos Rua Senador Pinheiro Machado, 1075. 
Guarapuava – Paraná,  o não cumprimento do prazo 
implicará na participação do rateio.

Art. 7º - O CMAS instituirá comissão especifica do CMAS  
de membros que não representem nenhuma entidade que 
participará do rateio,  que  juntamente com 04 membros 
servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal 
indicados pela  administração pública,  com assessoria jurídica  
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e do setor de controladoria/contabilidade serão responsáveis 
pela análise dos documentos e encaminharão a emissão dos 
Termos de COLABORAÇÃO, seguindo a Legislação Federal 
e as Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
para Transferências Voluntárias.

Guarapuava, 18 de novembro de 2015.

Marlene de Fátima Miranda
Presidente do CMAS

ANEXO I

RELAÇÃO DAS ENTIDADES INSCRITAS

NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
APTAS PARA PARTICIPAR DOS CRITÉRIOS DE PARTILHA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1. ABSER
1.Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e a prevenção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 
adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social

2. CENTRO 
EDUCACIONAL 
JOÃO PAULO II

1. Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e a prevenção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 

adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social

3. AEPAPA com 
condicionalidade

1. Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos  e atendimento do idoso no domicilio

4. PROGRAMAS 
= INSTITUTO 

EDUCACIONAL 
DOM BOSCO 

1. Serviço de Proteção Social Básica com ações de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

5.  ASSOCIAÇÃO 
BETEL – com 

condicionalidade

1. Serviço de Proteção Social Básica com ações de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
OU ASSESSORAMENTO

6. CENTRO 
DE NUTRIÇÃO 

RENASCER

1. Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e a prevenção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 

adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social

2. Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para Pessoas 
com Deficiência e suas Famílias

7.CARITAS 
SOCIALIS

1.  Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e a prevenção de ocorrência de risco pessoal e social de crianças, 

adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social

2.  Assessoramento e capacitação para grupos popular

PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

8. APAE 1 .Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para Pessoas 
com Deficiência e suas Famílias

9. APADEVI 1. Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para Pessoas 
com Deficiência e suas Famílias

10. ADFG com 
condicionalidade

1. Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para Pessoas 
com Deficiência e suas Famílias

PROTEÇÃO  ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

11. Albergue 
Noturno - com 

condicionalidade
1. Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade

12. CANÃA 
– com 

condicionalidade
1. Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade

13. SOS 1. Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade -

14. ACOPEC 1.Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade

Anexo II

(Logo da Entidade)

01 –  IDENTIFICAÇÃO – ENTIDADE MANTENEDORA

ENTIDADE: CNPJ:  

ENDEREÇO: CEP:

TELEFONE: FAX: EMAIL: 

RESPONSÁVEL: FUNÇÃO: 

CPF:  RG: 

BANCO Brasil ou Caixa 
Econômica especifica para o 

Termo: 
CONTA: AGÊNCIA:                      

OP:

Inscrição CMAS:
NÚMERO:                         DATA:                                                                                      
VENCIMENTO: indeterminado   

02 - APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE MANTENEDORA
 

03 - IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, 
PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAL 
(Conforme a Tipificação dos Serviços Sócio assistenciais 
Resolução 109/2009 - CNAS ou Resolução 27/11 para 
entidades de assessoramento
03.1 Serviço socioassistencial oferecido pela entidade
(   ) Proteção Social Básica         (   ) Proteção Especial Média 
Complexidade  (   ) Proteção Especial de Alta Complexidade        
(    ) Assessoramento

03.2 Identificação do  Objeto  de financiamento ( Ex: 
Realizar atividades de atendimento...)

03.3 Nome do Serviço, e/ou Programa, e/ou Projeto 
(Conforme consta na Tipificação)

03.4 Objetivo Geral

03.5 Objetivos Específicos

03.6 Justificativa da proposição/diagnóstico (especificar a 
realidade)

03.7 Descrição da meta qualitativa a ser atingida com o 
financiamento

Publico Alvo/ Usuário/Meta de atendimento nos serviços - 
DURANTE O ANO DE 2016
EX: Número total de crianças e adolescentes  nos Serviços 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculo:  

0.4  CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES desenvolvidas 
nos serviços (Obs.: detalhar as atividades desenvolvidas 
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dentro do serviço continuado)                                                                                                                                    

PERIODO (MÊS)

Atividades 
oferecidas 
(Oficinas, 
projetos...)

  Objetivo inicial final

 05.RECURSOS HUMANOS:

 EQUIPE DO PROGRAMA/PROJETO 

Quant. Função Escolaridade
Carga 

Horária
Semanal

Vínculo 
Empregatício

06. IMPACTOS ESPERADOS À PARTIR DA INTERVENÇÃO 
PARTICIPATIVA E INTERATIVA COM OS USUÁRIOS  

PresidenteTécnico

07. PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL

RECURSO  DO TERMO DE  COLABORAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO VALOR

DESPESAS COM PESSOAL

VENCIMENTOS E 13º

INSS

FGTS

PIS

DESPESAS DE CUSTEIO/CONSUMO

DESPESAS DE CAPITAL/MATERIAL PERMANENTE 
(ESPECIFICAR O PRODUTO)

EX: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS ( SANDUICHEIRA....)

TOTAL

Guarapuava,........ fevereiro de 2016
Presidente

Técnico

08. ETAPA/FASE
Programa/

Serviço Data Início Data Fim Valor Previsto

T O T A L

09. VALIDADE DO PLANO

VIGENCIA INICIAL FINAL

10 MESES março dezembro

10. MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE 
CONTAS

A entidade seguirá as exigências conforme a Resolução 26/ 
2016  do CMAS sendo; “Art 2º - Os recursos próprios alocados 
no FMAS recebidos através do Termo de COLABORAÇÃO 
deverão ser prestados contas conforme as orientações vigentes 
do órgão concedente e legislação do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.
Art 3º - As entidades deverão efetuar os lançamentos das 
despesas mensalmente em sistema próprio do Tribunal de 
Contas do Estado.
Parágrafo Único – O não lançamento das informações das 
despesas no SIT (Sistema Integrado das Transferências 
Voluntárias) tornará a entidade inadimplente, implicando na 
suspensão do repasse. Os documentos, originais ficarão 
arquivados na entidade e a cópia das prestações de contas 
deverão ser protocolados na Divisão Administrativa da 
Secretaria de Assistência Social. “As entidades que não 
entregarem a prestação de contas até a data mencionada 
no Termo de COLABORAÇÃO terão o repasse suspenso, 
recebendo a parcela tão logo se torne adimplente”.
 
11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Descrever como este Serviço, Programa, Projeto ou Benefício 
é monitorado e avaliado pela equipe da própria Unidade e por 
órgãos externos.

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ( Obs.: distribuir 
o valor do rateio conforme a complexidade, dentro da 
necessidade, não necessitando ser parcelas iguais 
em cada mês, porém é preciso caracterizar serviço 
continuado  dentro dos 10 meses de execução)

Mês/Ano Referência Valor Repasse
Março/2016
Abril/2016
Maio/2016

Junho/2016
Julho/2016

Agosto/2016
Setembro/2016
Outubro/2016

Novembro/2016
Dezembro/2016

T O T A L previsto R$ .......................................

Guarapuava, ...... de fevereiro de 2016.

PresidenteTécnico

13. DECLARAÇÃO  

Declaro, em conformidade com  o Decreto-Lei N.º 2.848/40 
(Código Penal Brasileiro), Resolução TCE/PR nº 028/2011, e 
Acórdão TCE/PR nº 1874/07 que esta Entidade não possui 
nenhum membro dirigente, em qualquer nível, detentor de cargo 
público federal, estadual e municipal, do Poder Legislativo, 
Executivo, administração indireta ou em mandato público, 
bem como não há nenhum grau de parentesco em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 3º grau com representantes do 
órgão concedente dos recursos.

Guarapuava, ...... de fevereiro de 2016.

Presidente
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RESOLUÇÃO Nº. 27/2015.
Súmula: Dispõe sobre instrumento para levantamento de 
demandas fornecido pelo setor administrativo da secretaria 
Municipal de Assistência Social - para entidades da 
redesocioassistencial privada devidamente inscrita no CMAS, 
acessarem recursos(licitados pela secretaria)  vinculados e 
recebidos pelo município  do FNAS nos  níveis de proteção 
social básica e especial de média e alta complexidade 
deliberado na Resolução 020/2015 .

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária realizada 
em 18/11/2015. (Ata nº 19/2015).
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da 
Assistência Social.

CONSIDERANDO a LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011 
que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS aprovada pela Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 
2004, do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de 
novembro de 2009, do CNAS.

CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual 
caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de 
direitos no âmbito da Assistência Social, publicado no D.O.U. 
de 20 de setembro de 2011.

CONSIDERANDO a resolução nº 33, de 12 de dezembro de 
2012 que aprova a NOB SUAS 2012.
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 – 
que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência.
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 2014 CNAS, 
a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das 
entidades e organizações de assistência social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
nos conselhos de assistência social dos Municípios e do 
Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Resolução 016 de 2014 do CMAS que 
define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social das entidades e organizações de 
assistência social, bem como, dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o formulário padrão fornecido pelo setor 
administrativo da secretaria (modelo anexo) para as entidades 
apresentarem até o dia 11 de dezembro de 2015 o levantamento 
das demandas para o cofinanciamento dos serviços ofertados 
pela redesocioassistencial privada, acessarem recursos 
vinculados e recebidos pelo município do FNAS nos  níveis de 
proteção social básica e especial de média e alta complexidade 
deliberado na Resolução do CMAS nº 020/2015 .

Guarapuava, 18 de novembro de 2015.

Marlene de Fátima Miranda
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 28/2015.
Súmula: Aprova a alteração do Projeto de Lei nº 040/2015, de 
01 de julho de 2015, que “Altera a denominação da Secretaria 
Municipal de Assistência Social para Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS; dispõe 
sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social; institui a Política Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social de Guarapuava e o 
Sistema Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
de Guarapuava – SIMADS-Guarapuava e estabelece outras 
providências”

Considerando a Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 
outras providências;
Considerando o Sistema Único de Assistência Social – Lei 
12.435/11;
Considerando a Política Municipal de Assistência Social de 
2004;
Considerando a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais de 2009; 
Considerando a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS – 
2012;
Considerando a Norma Operacional Básica - NOB-RH – 2006.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária Ordinária 
realizada em 18/11/2015 (Ata nº 019/2015).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a alteração do organograma e seu detalhamento 
e  a adequação dos Artigos que tratam dos benefícios eventuais 
– definindo os itens e no auxilio funeral, ajustar o texto conforme 
a Lei Municipal nº 1695/2008 - que regulamenta os serviços 
funerais no Município de Guarapuava - no Projeto de Lei nº 
040/2015, de 01 de julho de 2015, que “Altera a denominação 
da Secretaria Municipal de Assistência Social para Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS; 
dispõe sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social; institui a Política Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social de Guarapuava e o 
Sistema Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
de Guarapuava – SIMADS-Guarapuava e estabelece outras 
providências”.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapuava, 18 de novembro de 2015.

Marlene de Fátima Miranda
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 29/2015.

Súmula: Aprovar o aditivo de prazos dos Termos de Fomentos 
firmados em 2015 com a entidade da Rede Socioassistencial 
Privada, com o rateio dos recursos próprios do município 
alocados no FMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária 
Extraordinária realizada em 18/11/2015 (Ata nº 019/2015).
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RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o aditivo de prazo dos Termos de Fomentos 
firmados em 2015 com as entidades da Rede Socioassistencial 
Privadas do Município de Guarapuava devidamente inscritas 
no CMAS e que participaram do rateio dos recursos próprios do 
município alocados no FMAS. O aditivo será  até 30/04/2016 
para a seguinte entidade:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Guarapuava – Termo de Fomento 005/2015

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Guarapuava, PR, 18 de novembro de 2015.

Marlene de Fátima Miranda
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº. 30/2015.

Súmula: Aprovar  a utilização do recurso vinculado do IGD 
SUAS para custear as despesas  de delegados do poder 
público e sociedade civil para as conferências nacionais das 
políticas públicas vinculadas a pasta da assistência social.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, 
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária 
Extraordinária realizada em 18/11/2015 (Ata nº 019/2015).

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso vinculado do IGD SUAS 
para custear as despesas com passsagens ida e volta para 
Guarapuava/Curitiba, Alimentação, Hospedagem e Transporte 
até o aeroporto, para os delegados do poder público e 
sociedade civil escolhidos para as conferências nacionais das 
políticas públicas  - vinculadas a pasta da assistência social. 
  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Guarapuava, PR, 18de novembro de 2015.

Marlene de Fátima Miranda
Presidente do CMAS

CâMARA MUNICIPAL

COORDENADORIA GERAL DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 
 
 

EDITAL nº 077/2015-COGEPS 
 

ENSALAMENTO DOS CANDIDATOS INSCRITOS 
PARA O CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, ESTADO 
DO PARANÁ. 

 
 
O Coordenador Geral de Concursos e Processos Seletivos da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais e considerando o Edital nº 007/2015, de 20 de novembro de 2015;  
 

TORNA PÚBLICO: 
 

Art. 1º - O ensalamento dos candidatos inscritos para o Concurso Público para 
Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo da Câmara Municipal de 
Guarapuava, do Estado do Paraná, conforme anexos deste Edital. 

 
Art. 2º - A Prova Escrita (Objetiva) ocorrerá dia 29 de novembro de 2015, na cidade 
de Guarapuava, Estado do Paraná, no Colégio Estadual Visconde de Guarapuava, 
localizado na Rua XV de novembro, 7152 - Centro, obedecendo aos horários a 
seguir discriminados: 

a) Abertura de portão de acesso ao prédio das provas – 12h30min; 
b) Fechamento do portão de acesso ao prédio das provas – 13h; 
c) Início da Prova Escrita (Objetiva) – 13h30min; 
d) Término da Prova Escrita (Objetiva) – 17h30min. 

 
Publique-se e Cumpra-se. 

 
Cascavel, 24 de novembro de 2015. 

 
 
 

CARLOS ROBERTO CALSSAVARA 
Coordenador de Concursos e Processos Seletivos 
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Distribuição Geral do Ensalamento dos Candidatos [Ordem Alfabética]
ANEXO DO EDITAL nº 077/2015-COGEPS

Insc. Nome do Candidato Local Bloco Sala Carteira
Município de Prova: 85000 GUARAPUAVA

Opção
ADILSON SEGUNDA HALINSKI 1113 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ADRIANA APARECIDA DEON 218 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ADRIANA TEREZINHA LORENZETTI MERIGO 352 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ADRIANO FELIPE MATTOZO 28146 4Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ALCIONIR ANTONIO MENDES 45 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ALEXANDRE DANGUI PASTRO 2959 4Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ALINE TALMA 519 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ANDERSON FERRAZ 30114 4Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ANDERSON PETRIN 31108 4Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ANDRÉ NAVARRO PEREZ 3229 4Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ANDRÉ SCHIMITH DAMO 33160 4Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
APARECIDA BERENICE DOBGENSKI 34152 4Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
BRUNA LAVERDE BRAMBILLA 3527 4Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
BRUNO PRESTES 1135 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
CAROLINA GHELLER BANDEIRA 235 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
CÉLIO JOSÉ DE CARVALHO SATYRO 312 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
CLEBER ANTUNES 431 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
CRISTHIAN SEREDNITZKEI 5157 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
CRISTIANE LOSSO FERNANDES 614 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
DANIELA NUNES 7153 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
DAYANE CORDEIRO 8107 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
DAYANNE MARCIANE GONÇALVES 9106 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
DÉBORA ALINE DALLASTRA 669 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
DENISE ABREU TURCO 1054 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
DJALMA FONSECA CALDAS NETO 11127 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
EDUARDO HENRIQUE DE RESENDE CUNHA 1260 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ELITON LOPES DOS SANTOS 776 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ELIZETE TARRAGO TRENTIN 8143 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
FLÁVIO JOSÉ LOPES GALLI 948 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
GABRIELLA VESCOVI 133 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
GILVANA BONET GOMES 107 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
IANA HOEBEL MUNHOZ 14140 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
INGRIDY DE MOURA 1579 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
JACKSON CORDEIRO SIQUEIRA 1167 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
JOÃO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR 161 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
JOÃO PAULO GOMES NETTO 17134 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
JOSE CARLOS MATEUS 18132 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
JOSE PRZEPIORSKI NETO 19163 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
JUANA CARVALHO 20122 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
JULIANO VINICIUS NETTO 21148 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
JULIO CESAR FROSI 2281 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
KARIN CRISTINI NASCIMENTO TOMÉ 12115 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
KELLEN VANESSA KAMINSKI RODRIGUES DE FRANÇA 2339 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
LEHTÍCIA NERES FIUZA 13133 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
LIANE MARIA MENDES 1465 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
LOÊDI LISOVSKI 24123 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
LUANA JANAINA EDERMANN BURAK 2520 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
LUCAS RAUEN DALLA VECCHIA 26101 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
LUCIANE LOSSO 27164 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
LUCIANO HENRIQUE PADILHA 15116 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
LUIZ ANDRÉ AMARAL 1628 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
MANOEL FAGUNDES DE OLIVEIRA 2846 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
MARCIO DANIELO 29139 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
MARCOS BAPTISTEL 17100 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
MARCOS VINICIUS BORTOLUZZI 18102 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
MARIÁ HERSEN 3051 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
MARTA IVANA FATURI VACARI 31137 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
MAYCON DANIEL TECACHUK DE OLIVEIRA 32159 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
MAYRA PEIXOTO TEIXEIRA ROSSONI 33162 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
NEUTON PRESTES 19126 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
NILSEIA IVATIUK MIS 3489 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
NIODEL NEVES RANGEL 20149 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
PÂMELA ARIELY RODRIGUES DE ALCANTARA 35161 5Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
PAULA STRUNCK DA SILVA PINTO 12 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
PAULO HENRIQUE ALMEIDA RIBAS 223 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
PAULO IMHOFF 3147 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
RAFAEL MARSOLEKI GALO 488 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
RAFAELA SCHVARZ 5136 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA 2153 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
RODRIGO JAZYNSKI 2293 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
RODRIGO KLOSTER TABALIPA 64 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ROMEU ROCHA NETO 7167 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
ROMEU SCHVARZ SOBRINHO 23138 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
RONILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR 89 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
SCHEILA APARECIDA KULKA SCHWANS 24125 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI 9118 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
SHEILA CARMINATTI DO AMARAL 1058 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
SIMONE LIMA DOS SANTOS LUPEPSA 1180 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
SODENIA APARECIDA RIBEIRO HANSEN 12109 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
THACIARA ARLETE BASSANELLO 13150 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
TIAGO IVANILDO SNAKEVICZ 25165 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
VANDERLEI MACHADO DE LIMA 2685 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
VINICIUS CASTILHOS COMANN 2741 4Contador Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
VINICIUS GABRIEL IANESKO 14103 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -
VINICIUS PLATZGUMER 1516 6Advogado Colégio Estadual Visconde Guarapuava -

Total de Candidatos Listados: 85
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