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Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2543/2016
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI N°2595/2016
Autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar imóvel e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regularizar e permutar o seguinte:
I – Terrenos de propriedade do Município de Guarapuava:
a) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 25 da quadra 11, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 189,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.043 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Biólogos, Rua dos Engenheiros,
Rua dos Médicos e Rua dos Bombeiros, avaliado em R$ 44.780,52 (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta reais e oitenta
e cinqüenta e dois centavos);
b) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 01 da quadra 18, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 326,36 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.222 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Médicos,
Rua dos Bombeiros e Rua XV de Novembro, avaliado em R$ 85.988,61 (oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e
oitenta e sessenta e um centavos);
c) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 30 da quadra 18, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 189,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.251 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Médicos,
Rua dos Bombeiros e Rua XV de Novembro, avaliado em R$ 49.756,14 (quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e seis reais
e oitenta e quatorze centavos);
d) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 07 da quadra 31, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 189,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.487 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Contadores, Rua dos Jornalistas,
Rua dos Bombeiros e Av. das Profissões, avaliado em R$ 49.756,14 (quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e
oitenta e quatorze centavos);
e) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 02 da quadra 50, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 333,60 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.941 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Av. das Profissões, Rua dos Matemáticos,
Rua dos Eletricistas e Rua dos Administradores, avaliado em R$ 87.823,53 (oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e
cinqüenta e três centavos);
f) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 03 da quadra 56, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 366,75 metros quadrados, objeto de parte da Matrícula nº 23.042 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de
propriedade do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Av. das Profissões, Rua dos
Agricultores, Rua dos Motoristas e Rua dos Policiais, avaliado em R$ 96.550,60 (noventa e seis mil, quinhentos e cinqüenta reais
e oitenta e sessenta centavos);
g) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 07 da quadra 56, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 189,00 metros quadrados, objeto de parte da Matrícula nº 23.046 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de
propriedade do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Av. das
Profissões, Rua dos Motoristas e Rua dos Policiais, avaliado em R$ 49.756,14 (quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e
seis reais e oitenta e quatorze centavos);
II – Terrenos de propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR:
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a) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 05 da quadra 17, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 189,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.191 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Bombeiros,
Rua dos Médicos e Rua dos Motoristas, avaliado em R$ 49.756,14 (quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e
oitenta e quatorze centavos);
b) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 06 da quadra 17, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 189,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.192 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Bombeiros,
Rua dos Médicos e Rua dos Motoristas, avaliado em R$ 49.756,14 (quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e
oitenta e quatorze centavos);
c) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 07 da quadra 17, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 210,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.193 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Bombeiros,
Rua dos Médicos e Rua dos Motoristas, avaliado em R$ 55.284,60 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos);
d) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 08 da quadra 17, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 210,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.194 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Bombeiros,
Rua dos Médicos e Rua dos Motoristas, avaliado em R$ 55.284,60 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos);
e) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 09 da quadra 17, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 189,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.195 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Bombeiros,
Rua dos Médicos e Rua dos Motoristas, avaliado em R$ 49.756,14 (quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e
oitenta e quatorze centavos);
f) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 10 da quadra 17, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 210,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.196 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Bombeiros,
Rua dos Médicos e Rua dos Motoristas, avaliado em R$ 55.284,60 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos);
g) Terreno Urbano, constituído pelo lote nº 11 da quadra 17, do Loteamento denominado NÚCLEO HABITACIONAL 2000, com
área de 189,00 metros quadrados, objeto da Matrícula nº 22.197 – Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, de propriedade
do Município de Guarapuava, localizado no Bairro Morro Alto, na quadra formada pela Rua dos Agricultores, Rua dos Bombeiros,
Rua dos Médicos e Rua dos Motoristas, avaliado em R$ 49.756,14 (quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e
oitenta e quatorze centavos);
Art. 2º A diferença dos valores resultantes das permutas serão absorvidas pelo Município de Guarapuava, em função da efetivação do programa social Minha Casa Minha Vida.
Art. 3º As despesas de escritura e registro serão pagas pelo Município, com dotação orçamentária própria.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 25 de novembro de 2016.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETOS
DECRETO N°5718/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Nomear a Srª. Neida Cláudia Gonçalves Barbedo, portador do CPF nº 996.359.929-04, para exercer o cargo de Assessor
Técnico, na Procuradoria Geral do Município - PROCON, a partir de 12 de novembro de 2016.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 5713/2016.
Guarapuava, 18 de novembro de 2016.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°5730/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº
2590/2016,
RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional Suplementar, na importância de R$ 268.873,00 (duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e setenta e três reais).
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art.
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/1964, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 28 de novembro de 2016.
Guarapuava, 28 de novembro de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
DECRETO N°5731/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº
2591/2016,
RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional especial, na importância de R$ 64.667,98 (sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art.
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/1964, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 28 de novembro de 2016.
Guarapuava, 28 de novembro de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
DECRETO N°5732/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº
2592/2016,
RESOLVE
Art.1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava - Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância - PROTEGER, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional suplementar, na importância de R$ 715.000,00 (setecentos e
quinze mil reais), conforme se especifica a seguir:
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Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art.
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/1964, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 28 de novembro de 2016.
Guarapuava, 28 de novembro de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
DECRETO N°5735/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº
2487/2015,
RESOLVE
Art.1º Fica aberto no Orçamento da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância - PROTEGER, para o exercício
financeiro de 2016, um crédito adicional suplementar, na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art.
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/1964, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 29 de novembro de 2016.
Guarapuava, 29 de novembro de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
DECRETO N°5738/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
o que dispõe a Lei Municipal nº 1204/2002, resolução 017/2016 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, com a
deliberação do Conselho Municipal de Transportes e Sinalização – COMUTRA e com base no memorial de cálculo realizado pela
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte,
RESOLVE
Art. 1º Fica reajustado em 9,24% (nove vírgula vinte e quatro por cento) o preço dos serviços de transporte intermunicipal de
passageiros com característica metropolitana e rodoviária, conforme tabela de preços anexa, a partir da 00:00 (zero) hora do dia
03 de dezembro de 2016.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 29 de novembro de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
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DECRETO N°5739/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº
2487/2015,
RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional Suplementar, na importância de R$ 2.846.094,00 (dois milhões oitocentos e quarenta e seis mil e noventa e quatro reais).
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art.
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/1964, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 29 de novembro de 2016.
Guarapuava, 29 de novembro de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
DECRETO N°5740/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº
2487/2015,
RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional suplementar, na importância de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art.
43, § 1°, II e § 3º da Lei n° 4.320/1964 resultantes de tendência de excesso na fonte 510 linha de receita 9 apuradas no presente
exercício, conforme se especifica:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 29 de novembro de 2016.
Guarapuava, 29 de novembro de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
DECRETO N°5754/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº
2487/2015,
RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional suplementar, na importância de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art.
43, § 1°, II e § 3º da Lei n° 4.320/1964 resultantes do excesso de arrecadação na fonte 496 linhas de receita 324, 325, 326 e 327
apuradas no presente exercício, conforme se especifica:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 30 de novembro de 2016.
Guarapuava, em 30 de novembro de 2016.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
PORTARIAS
PORTARIA 833/2016
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 739/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 17 de novembro de 2016.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 17 de novembro de 2016.
Guarapuava, 28 de novembro de 2016.
Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração
PORTARIA 834/2016
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 738/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 17 de novembro de 2016.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 17 de novembro de 2016.
Guarapuava, 28 de novembro de 2016.
Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração
PORTARIA 835/2016
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 737/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 17 de novembro de 2016.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 17 de novembro de 2016.
Guarapuava, 28 de novembro de 2016.
Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA 836/2016
A Secretária Municipal de Administração do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal
nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar as servidoras, abaixo relacionadas, sob a presidência da primeira, para compor uma comissão responsável
por conduzir COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, a fim de apurar
supostos ilícitos administrativos, praticados por servidora pública municipal, no desenvolvimento de suas funções, ocorridos no Centro Educação Municipal de Educação Infantil Acir
Loures Pacheco, instruído pelo Ofício nº 124/2016-6ª.PJ – 6ª.
Promotoria de Justiça da Comarca de Guarapuava e Ata nº
402/2016, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do Memorando nº 1001/2016- SEMEC:
I - Denise Aparecida Nicolodi– Cargo: Supervisor Pedagógico;
II - Helisoellen Maria Pugsleiy – Cargo: Oficial Administrativo;
III - Adriane Cristina Neitzke Camargo Cargo: Orientador
Educacional.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir
desta data, para apresentação do relatório final.
Guarapuava, 29 de novembro de 2016.
Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DISTRATO AO TERMO DE FOMENTO Nº 036/2016
Distrato ao Termo de Fomento que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA e o SERVIÇO DE APOIO
ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ
I. MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito público com sede nesta cidade de Guarapuava Estado do Paraná,
sito a Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, CEP 85010-210, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.178.037/0001-76, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da carteira de identidade n.º
6.258.062-3, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF n.º 032.157.469-99, residente e domiciliado em Guarapuava – PR, doravante denominado MUNÍCIPIO.
II. SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR, entidade associativa
de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo, com sede na Rua Caeté, n.º 150, Prado
Velho, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 75.110.585/0001-00, neste ato representado por seu Diretor
Superintendente, Sr. Vitor Roberto Tioqueta, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 2.132.781-6,
expedida pela SSP/PR, e CPF n.º 487.208.879-49, e por seu Diretor de Operações, Sr. Julio Cezar Agostini, brasileiro, casado,
economista, portador da carteira de identidade n.º 1.491.028-0, expedida pela SSP/SC, e CPF n.º 604.633.509-44, ambos residentes e domiciliados em Curitiba/PR, doravante designado SEBRAE/PR.
As partes acima identificadas resolvem celebrar o presente DISTRATO AO TERMO DE FOMENTO 036/2016, mediante cláusula
e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA ÚNICA – OBJETO DO CONTRATO
Tem como OBJETO o presente instrumento, o Distrato ao Termo de Fomento 036/2016, celebrados entre as partes qualificadas,
tendo como objetivo o é descrito na sua Cláusula Primeira: cooperação entre o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e o SEBRAE/PR
para a realização de ações de inovação e tecnologia, voltadas às micro e pequenas empresas formalizadas, visando promover
maior competitividade e desenvolvimento social e econômico no MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
Parágrafo Primeiro: Resolvem as partes, a partir dessa data, em comum acordo, extinguir quaisquer obrigações oriundas do
Termo de Fomento celebrado, resolvendo por não haver qualquer ônus financeiro ou obrigacional entre ambos.
Parágrafo Segundo: Todos os dispositivos e condições contidas no Termo de Fomento anteriormente firmado entre as partes,
ficam desde já DISTRATADOS. Na melhor forma de Direito, dão quitação total de todas as condições e obrigações, cientes de
não haver pendências recíprocas.
Parágrafo Terceiro: Acordam as partes, estar vedado qualquer pleito judicial ou extrajudicial, sobre qualquer termo do contrato,
ou pagamento oriundos ao referido instrumento de Termo de Fomento, bem como, ao presente DISTRATO.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Passa a vigorar o presente instrumento, a partir da data da assinatura do mesmo, sendo eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas da interpretação do presente, com
exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Guarapuava, 09 de novembro de 2016.
SEBRAE/PR
VITOR ROBERTO TIOQUETA			
Diretor Superintendente			

JULIO CEZAR AGOSTINI
Diretor de Operações

MUNICÍPIO

Testemunhas:

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito
Agenor Felipe Krysa		
CPF n.º 008.721.169-64		

Edgard dos Santos Neto
CPF n.º 074.218.259-24
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SECRETARIA DE FINANÇAS
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 20/2016
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, Código
Tributário Municipal, e demais disposições legais aplicáveis à espécie, comunica que procederá ao lançamento referente aos
imóveis beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1- MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA:
a) Topografia e Projetos. Serviços topográficos
b) Especificação da Obra: Drenagem e galeria de águas pluviais, regularização e compactação do leito existente, sub base com
rachão e brita graduada, base de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
2- DELIMITAÇÃO DE INFLUÊNCIA: Integra o quadro demonstrativo.
3- ORÇAMENTO E CUSTO DA OBRA: Discriminação dos valores no quadro demonstrativo.
4- CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra e o da valorização imobiliária,
agregada ao imóvel decorrente da realização da obra. O valor excedente será absorvido pelo Município.
5- DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no quadro demonstrativo abaixo.
6- PROPRIETÁRIOS, TESTADAS E VALOR POR CONTRIBUINTE: Conforme consta na relação de contribuintes anexa, publicada no átrio e no site oficial da Prefeitura.
7- VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS: Faz parte da relação dos contribuintes deste edital e foi extraída da Avaliação Imobiliária.
OBSERVAÇÕES:
1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço da testada do pavimento especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital (Janeiro/2016, UFM = 51,19).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: Planilha orçamentária ou custos da obra; Croqui da delimitação da
zona beneficiada, a valorização imobiliária e as fórmulas de cálculos.
5. Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, Bairro Trianon.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RESOLUÇÃO CMMA Nº 004/2016 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
Dispõe sobre o disciplinamento e tipologias sobre a pesca esportiva em todos os lagos e parques naturais e artificiais no perímetro urbano do município de Guarapuava -PR
O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CMMA, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas pela
lei, 038/2013, tendo em vista no seu regimento interno, e
Considerando a necessidade de regularizar a pesca nos lagos naturais e artificiais no perímetro urbano do Município de Guarapuava, resolve:
Art. 1º - fica expressamente proibido a pesca em lagos e parques naturais e artificiais,no município de Guarapuava-PR, exceto
no dia primeiro de Maio, ou aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente-SEMAG, em caráter excepcional.
Art. 2º - As obrigações e penalidades desta lei ficam atribuídos à lei complementar 038/2013, lei federal 9.605 e decreto federal
6514/2008.
Art. 3º - Esta Resolução é valida para as áreas públicas do município de Guarapuava, não incluindo as particulares, como: pesque pague e outros existente no perímetro urbano ou rural de Guarapuava.
Art. 4º - Esta Resolução deverá ser reavaliada a cada 4 (quatro) anos ou a qualquer momento, se necessário.
Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Celso Alves de Araújo
Presidente do: CMMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente
CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Lei Municipal nº 541/95, de 22 de dezembro de 1995.
RESOLUÇÃO Nº 034/2016
Súmula: Deliberar demandas recebidas da Comissão Temática do Programa Bolsa Família.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordinária realizada em 22 de Novembro de 2016. (Ata nº 19/2016).
RESOLVE:
Art. 1º -Deliberar conforme documentos recebidos e lista de denuncia que estará disponível para consulta neste Conselho, sobre
demanda recebida da Comissão Temática do Programa Bolsa Família, referente aos bloqueios e cancelamentos de benefícios,
bem como dando ciência dos fatos e providências abaixo identificadas:
• Bloqueio de NIS cujos usuários não moram mais no endereço e não localização de endereço: 03
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• Cancelamento dos benefícios dos funcionários públicos, NIS : 10274388712-Esposa: 12629343539/Esposo Funcionário:
12253618995-12341647520
• Cancelamentos dos benefícios de famílias cujo as denuncias foram averiguadas pela equipe técnica do bolsa família: 04
• Reversão Cancelamento Benefício/usuário no momento em situação de rua: NIS : 23725642156
• Denuncias Averiguadas que não procediam: 05
Guarapuava, 22 de Novembro de 2016.
Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
CÂMARA
TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo
Ata de registro de Preços nº 005/2016

CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº
77.774.495/0001-30, com endereço sito a Rua Pedro Alves, 431, centro, CEP: 85.010-080 – Guarapuava-PR, legalmente representada por seu presidente, JOÃO CARLOS GONÇALVES, brasileiro, divorciado, comerciante, portador do RG: 5.900232-5 –
SSP-PR e CPF: 766.860.359-04, com endereço sito a Rua Professor Becker, 1236, centro, nesta cidade, no uso das atribuições
conferidas por lei doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa SUPERMILL SUPERMERCADO – Millrath & Cia Ltda, inscrita no CNPJ 04.981.580/0001-04, representada legalmente neste ato pelo Sr. Wilmar Millrath, portador do RG.
Nº 1.637.133-5 SSP/PR e CPF: 177327.279-91,residente e domiciliado na Rua Pedro Siqueira, nº 1039 ,Cidade de Guarapuava
– Estado do Paraná , doravante denominada CONTRATADA, tem entre si , justo e avençado, e celebram, por força do presente
instrumento e em conformidade com o disposto no art. 65, da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada; o presente TERMO
ADITIVO DE CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto:
Equilíbrio financeiro em relação ao Item: nº 02, qual seja, Leite: valor R$ 4,48 (quatro reais e quarenta e oito centavos) de acordo
com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 005/2016, ficando o valor de R$ 2,96 considerando os orçamentos apresentados.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.1 As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão sob a dotação orçamentária nº 3.3.90.30.00.00.
3. CLÁUSULA TERCEIRA — DA PUBLICAÇÃO
3.1 O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Boletim Oficial do Município de Guarapuava, na forma de extrato,
nos termos do artigo 61, § único, da Lei 8.666/93, atualizada.
4. CLÁUSULA QUARTA — DA RATIFICAÇÃO
4.1 Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento original e Termos Aditivos celebrados.
5. CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato inicial não alterados pelo presente. Por estarem
às partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual forma e
teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Guarapuava, 28 de novembro de 2016
__________________________
João Carlos Gonçalves
Presidente
------------------------------------------------------------Millrath & Cia Ltda
CNPJ 04.981.580/0001-04
Wilmar Millrath
RG. Nº 1.637.133-5 SSP/PR
TESTEMUNHAS
Nome___________________________
Rg_____________________________
Nome___________________________
Rg_____________________________
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