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Veiculação: 14 de Maio de 2012

Lei Municipal Nº 354/93

Ano XVIII

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO N° 2540/2012
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em
conformidade com o contido na Lei Municipal nº 541/95.
RESOLVE
Art. 1° - Designar membros para comporem a JUNTA
EXECUTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FMAS:
Presidente: HELENA APARECIDA PEREIRA
Tesoureiro: CLARILEI DE FÁTIMA DALPOSSO
Contador: CLARA DO CARMO NASCIMENTO SCHADECK
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando o Decreto nº 2360/2011 e demais
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 13 de abril
de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 091/2012
A Secretária de Administração do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei e considerando o contido no Memorando nº
098/2012 – GAB, expedido pela Secretária Municipal de Saúde,
RESOLVE

Nº 789
RESOLVE

Art. 1º - Designar as servidoras: Anita Chafran Machado
– Professora do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Classe V,
Margarete Felski Chagas – Professora do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, Classe V e Luciana Ribas Martins – Assessora
Jurídica, para, sob a presidência da primeira, compor uma
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, com o intuito de apurar suposta
irregularidade ocorrida no recebimento das parcelas de dívida
habitacional nº 63 e nº 64 da contribuinte Neusa Aparecida Ferreira
Miranda, conforme protocolado sob nº 11477/2011 – Prefeitura
Municipal de Guarapuava/PR.
Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar desta data, para apresentação do relatório final.
Gabinete da Secretaria de Administração, em 07 de maio de 2012.
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
DECRETO N° 2574/2012
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e
considerando o contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e no
Art. 6º da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011.
DECRETA
Art. 1º – Fica aberto no orçamento vigente do Município
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de
R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), para as Dotações
Orçamentárias abaixo relacionadas:

Art. 1º - Designar os servidores: Luiz Augusto de Abreu,
matrícula nº 8.530/8, Richard Felipe Karam dos Santos,
matrícula nº 13.484/8 e Fabiano Ferreira de Bastos, matrícula nº
13.487/2, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão
para avaliação técnica dos sistemas que serão apresentados no
procedimento licitatório nº 005/2012, desenvolto na modalidade
tomada de preços, que tem por objeto a contratação de empresa
especializada em solução para informatização da rede
assistencial com locação de software especializado em Gestão de
Saúde Pública.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Secretaria de Administração, em 04 de maio de 2012.
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 095/2012
A Secretária de Administração do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 220 da Lei Complementar Municipal nº
01/91,

Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo
anterior os recursos indicados são provenientes da Anulação
Parcial e ou total de dotações, conforme o contido no Artigo 43, §
1º, incisos III, da Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com a
discriminação abaixo:
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 07 de maio
de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO Nº 114/2012 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 114/2012 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de cargas
de gás de cozinha (GLP), botijão 13Kg. Recurso: PSF – Programa
Saúde da Família. Secretaria Municipal de Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 15 de
maio de 2012 às 08h29m do dia 25 de maio de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m do dia 25 de maio de
2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00m do
dia 25 de maio de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 10 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 115/2012 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 115/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de material
para estufas. Recursos: Ordinário (livre) Exercício. Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Florestal.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
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1168/2006.
DATA: 28 de maio de 2012.
HORÁRIO: 09h e 30m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia
para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail)
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Guarapuava, 10 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO Nº 116/2012 – PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 116/2012 – PRESENCIAL.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de
monitoramento à distância. Recurso: Ordinário (livre) Exercício.
Secretaria Municipal de Assistência Social.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
DATA: 28 de maio de 2012.
HORÁRIO: 14h e 00m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia
para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail)
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Guarapuava, 10 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
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AVISO
PREGÃO Nº 117/2012 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 117/2012 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de
equipamento de processamento de dados. Recurso: Ordinário
(livre) Exercício. Secretaria Municipal de Administração.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 15 de
maio de 2012 às 13h29m do dia 25 de maio de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30m do dia 25 de maio de
2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00m do
dia 25 de maio de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 10 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 056/2012
PROCESSO Nº0265/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à
“Contratação de empresa prestadora de serviços de plotagem de
veículos Recurso: Ordinário (livre) exercício. Secretaria Municipal
de Administração, Habitação, Finanças, Obras, Esportes,
Assistência Social, Educação e Cultura, Saúde, Agricultura e Meio
Ambiente e desenvolvimento florestal.”, marcada para o dia
13/04/2012 às 14h00m:

Guarapuava, 04 de maio de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 059/2012
PROCESSO Nº0235/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à
“aquisição de eletrodomésticos e material para limpeza. Recurso:
Livre Secretaria Municipal de Educação e Cultura..”, marcada para
o dia 02/04/2012 às 09h00m:

Guarapuava, 04 de maio de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 082/2012
PROCESSO Nº. 0344/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº.
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “contratação de empresa especializada na confecção de
material gráfico. Recurso: 5% sobre transferências
constitucionais. Secretaria Municipal de Educação e Cultura”,
marcada para 17.04.2012 às 09h00m:
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Guarapuava, 02 de maio de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 084/2012
PROCESSO Nº. 0348/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº.
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “aquisição de calçados. Recurso: PETI/PISO VARIÁVEL MÉDIA
COMPLEXIDADE - PVMC Secretaria Municipal de Assistência
Social”, marcada para 20.04.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 02 de maio de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 085/2012
PROCESSO Nº. 0357/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº.
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “aquisição de folders e flyers. Recursos: Ordinários – Livres Exercício. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Florestal”, marcada para 20.04.2012 às
09h30m:

Guarapuava, 24 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 089/2012
PROCESSO Nº. 0394/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº.
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “contratação de empresa especializada na confecção de
camisetas e jalecos. Recurso: FNSAIDS. Secretaria Municipal de
Saúde”, marcada para 26.04.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 08 de maio de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 092/2012
PROCESSO Nº. 0403/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº.
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “aquisição de lanches e coffe-breaks. Recurso: FNSAids e PPI –
Programa de Pactuação Integrada. Secretaria Municipal de
Saúde”, marcada para 30.04.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 09 de maio de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0103/2012
PROCESSO Nº. 0418/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº.
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de sonorização. Recurso: Ordinário (livre) Exercício.
Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para 04.05.2012 às
14h00m:

Guarapuava, 04 de maio de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0107/2012
PROCESSO Nº0424/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à
“Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos. Recursos:
Ordinário (livre) Exercício. Secretaria Municipal de Educação e
Cultura e Secretaria Municipal de Agricultura.”, marcada para o dia
03/05/2012 às 09h30m:

Guarapuava, 07 de maio de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0108/2012
PROCESSO Nº0427/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à
“contratação de empresa para organizar e treinar grupos de dança
no Município e apoiar a realização do evento “VI Festival de Dança
da Melhor Idade”. Recursos: Ordinário (livre) Exercício. Secretaria
Municipal de Turismo.”, marcada para o dia 03/05/2012 às
14h00m:

Guarapuava, 07 de maio de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 001/2012
PROCESSO Nº. 008/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor
da empresa:

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 113/2012
MARCEL SCORSIM FRACARO, Assessor Especial de Gabinete,
no uso das atribuições que lhe são inerentes, COMUNICA:
Onde se lê:
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Leia-se:

Guarapuava, 07 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 112/2012
MARCEL SCORSIM FRACARO, Assessor Especial de Gabinete,
no uso das atribuições que lhe são inerentes, COMUNICA:
Onde se lê, no ANEXO XI do Edital:
A
e m p r e s a
________________________________________________,
CNPJ ___________________, declara possuir redundância em
seu backbone, por meios ou caminhos distintos, ate a saída
internacional própria com destino direto para os Estados Unidos
da America (EUA), com no minimo 15Gbps de banda. Esta saída é
composta por no mínimo 02 (duas) conexões ponto-a-ponto do
provedor com o AS remoto do provedor internacional, sem
backbones intermediários.
Leia-se:
A
e m p r e s a
________________________________________________,
CNPJ ___________________, declara possuir redundância em
seu backbone, por meios ou caminhos distintos, ate a saída
internacional própria com destino direto para os Estados Unidos
da America (EUA), ou até o provedor internacional com conexão
direta com os Estados Unidos da America, com no minimo 15Gbps
de banda. Esta saída é composta por no mínimo 02 (duas)
conexões ponto-a-ponto do provedor com o AS remoto do
provedor internacional, sem backbones intermediários.
Guarapuava, 09 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 01 /2012 – PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de locação de veículos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 108/2012
CONTRATADA: COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
VALOR TOTAL: R$637.293,55 (seiscentos e trinta e sete mil
duzentos e noventa e três reais e cinquenta E cinco centavos)
VIGÊNCIA: dia 31 de dezembro de 2012
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2012
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N.º 002/2012
OBJETO: Participação das equipes feminina e masculina de futsal
do Município no Campeonato Paranaense de Futsal. Recurso:
Ordinários (livres) - Exercício. Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: Federação Paranaense de Futebol de Salão.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 30/04/2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.
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RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N.º 02/2012.
O Assessor Especial de Gabinete no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
os Decretos n.ºs 2468/2012 de 24/01/2012 e 2475/2012 de
31/01/2012, e com base no Artigo 25, Inciso I, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação.
Guarapuava, 30 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N.º 02/2012
OBJETO: Participação das equipes feminina e masculina de futsal
do Município no Campeonato Paranaense de Futsal. Recurso:
Ordinários (livres) - Exercício. Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 228/2012
CONTRATADA: Federação Paranaense de Futebol de Salão.
VALOR: R$ 60.310,00
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2012.
EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DISPENSA 170/2011
OBJETO: Contrato de Locação, o imóvel situado na Rua Saldanha
Marinho, n.º 1336, esquina com Senador Pinheiro Machado,
Centro, no Município de Guarapuava, Estado do Paraná. O
presente contrato tem como objeto a locação do imóvel para
atender necessidades de segmento de produtores de trabalhos
artesanais de Guarapuava.
CONTRATO N.º 070/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
C O N T R ATA D A : G A S PA R Z I N H O I M O B I L I Á R I A E
CONSTRUTORA LTDA
MOTIVO: 1) O prazo de vigência, respectivamente descritos à
Cláusula Segunda do contrato celebrado, será prorrogado, com
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, por mais
09 (nove) meses, sendo o imóvel utilizado até 31 de dezembro de
2012.
MOTIVO: 2) O valor contratual, descrito à Cláusula Terceira do
contrato celebrado, será reajustado, consoante as disposições
presentes no artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.°
8.666/93, na margem de 3,43% (três vírgula quarenta e três por
cento), conforme índice fixado pelo IGP-M, passando assim o valor
do aluguel mensal para cifra de R$ 1.086,01 (um mil e oitenta e
seis reais e um centavo), gerando um valor total de R$ 9.774,09
(nove mil setecentos e setenta e quatro reais e nove centavos)
ao final da vigência do termo contratual.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 28/03/2012
(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 101/2012
PROCESSO Nº0401/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “O
presente Edital de Pregão tem por objeto a aquisição de
combustíveis. Recursos: FMS – Fundo Municipal de Saúde.
Secretaria Municipal de Saúde.”, marcada para o dia 25/04/2012
às 09h30m:

Guarapuava, 26 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
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AVISO
PREGÃO Nº 118/2012 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 118/2012 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a contratação de
empresa para medição, confecção e colocação de grandes de
proteção em salas multifuncionais. Recurso: FUNDEB 40%.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 15 de
maio de 2012 às 08h29m do dia 25 de maio de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m do dia 25 de maio de
2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00m do
dia 25 de maio de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 10 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 119/2012 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 119/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de material
para confecção de figurinos. Recursos: Ordinário (livre) Exercício.
Secretaria Municipal de Educação e cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
DATA: 29 de maio de 2012.
HORÁRIO: 09h e 00m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia
para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail)
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Guarapuava, 10 de maio de 2012.
(a)MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

Guarapuava, 05 a 11 de Maio de 2012
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AVISO
PREGÃO Nº 120/2012 – ELETRÔNICO
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 120/2012 – ELETRÔNICO –
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de material
elétrico. Recurso: FUNDEB 40%.
Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 14 de
maio de 2012 às 13h29m do dia 25 de maio de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30m do dia 25 de maio de
2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00m do
dia 25 de maio de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 10 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
SURG - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012
EDITAL DE CONCURSO 003/2012
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
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ANEXO I
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

ANEXO II
ENSALAMENTO
COLÉGIO ESTADUAL VISCONDE DE GUARAPUAVA
SALA: 02
ONDE SE LÊ:

O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SURG – Companhia
de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Estado do Paraná no
uso de suas atribuições legais RESOLVE tornar público a
retificação do Edital de Concurso Público 002/2012 referente ao
Concurso Público nº 001/2012.
ONDE SE LÊ:
ANEXO I
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

LEIA-SE
ANEXO II
ENSALAMENTO
COLÉGIO ESTADUAL VISCONDE DE GUARAPUAVA
LEIA-SE:

SALA: 02
ANEXO I
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

Guarapuava, 05 a 11 de Maio de 2012
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Saúde, promovido pelo Ministério Público.
Art. 5º - Aprovar a implantação do serviço de atendimento ao
portador de glaucoma no município.
Art.8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

ONDE SE LÊ:
SALA: 03

Guarapuava, 26 de abril de 2012
(a)Fernanda Célia Fabiani
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a resolução do Conselho Municipal de Saúde de
Guarapuava Nº 04/2012, nos termos do Parágrafo 2º, Artigo 1º da
Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.
(a)Fernanda Célia Fabiani
Secretário Municipal de Saúde

LEIA-SE:
ANALISTA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Concurso Público da SURG solicitou a
RETIFICAÇÃO do Edital nº 002/2012 – Homologação das
Inscrições pelo fato que o candidato Victor Mercado Mass CPF nº
041.804.989-01 inscrito para o Cargo de Controle Interno,
conforme ficha de inscrição, mesmo tendo cumprido todos os
requisitos necessários para sua inscrição, seu nome e sua
inscrição não constavamno Edital 002/2012 – Homologação das
Inscrições; a candidata Larissa Maria Brzezinski 028.125.429.00 realizou a inscrição para o cargo de Controle
Interno e em sua inscrição constava como Analista de Licitação,
conforme ficha de inscrição.
As demais disposições do Edital 002/2012 –
Homologação das Inscrições permanecem inalteradas.
Guarapuava, 04 de Maio de 2012.
(a)SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Administrativo
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº O4/2012
O Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava, reunido
ordinariamente em vinte e seis de abril de 2012, considerando
suas atribuições:
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar o relatório de AIH's da competência de março de
2012, apresentado pelo Departamento de Auditoria, Controle e
Avaliação da SMS.
Art. 2º - Aprovar a prestação de contas da Secretaria Municipal de
Saúde do 1º trimestre do exercício 2012.
Art.3º - Aprovar capacitações mensais para os Conselheiros
Municipais de Saúde.
Art. 4º - Aprovar o nome do Conselheiro Carlos Redvka, para
representar o Conselho Municipal de Saúde no curso Direito à

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA torna público que
requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, Licença de
Instalação para Loteamento Municipal Vila Bela no Bairro Vila
Bela, Município de Guarapuava, Estado do Paraná.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA – COMDDEG
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência – COMDDEG, através da Comissão Organizadora da
III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
no uso de suas atribuições legais,
DELIBEROU
Art. 1º - Convocar a sociedade civil organizada e as
entidades governamentais e não-governamentais, para participar
da III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, com finalidade de discutir o tema, “UM OLHAR
ATRAVÉS DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS
P E S S O A S C O M D E F I C I Ê N C I A D A O N U : N O VA S
PERSPECTIVAS E DESAFIOS”.
Art. 2º - A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência será realizada no Município de Guarapuava/Pr, no
dia 31 de maio, no Salão Nobre Embaixador José Osvaldo de
Meira Penna, da Faculdade Campo Real, situado na Rua
Professor Becker, n° 392, das 8h00min às 11h30min e das
13h30min às 17hs. Com os seguintes Subtemas:
- Educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional;
- Acessibilidade, comunicação, transporte e moradia;
- Saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses;
- Segurança, acesso à justiça, Padrão de vida e proteção social
adequados.
Art. 3° - Na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência haverá eleição dos delegados para participar da
Conferência Estadual, bem como a escolha dos Conselheiros que
deverão compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência no biênio 2012/2013.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE
Guarapuava, 04 de maio de 2012.
(a) Renilson José Kllüber
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência

Guarapuava, 05 a 11 de Maio de 2012
CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 003/2012.
Súmula: Aprova o Repasse do
Recurso do IGD – Índice de Gestão
Descentralizada/SUAS.
O Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Lei
Municipal nº 541/95, de 25/12/95, e,
considerando a deliberação da plenária
realizada em 20/04/2012, ata nº04.
RESOLVE
Art. 1º - Declarar aprovado na sua
íntegra o Repasse do Recurso do IGD I N D I C E
D E
G E S T Ã O
DESCENTRALIZADO/SUAS, que integra
esta resolução.
Guarapuava, 20 de Abril de 2012.
(a) CIBELI APARECIDA TOZZI
PEREIRA
Presidente do CMAS
RESOLUÇÃO Nº. 004/2012.
Súmula: Aprova o Saldo
Remanescente de 2011 – FNAS/MDS
O Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Lei
Municipal nº 541/95, de 25/12/95, e,
considerando a deliberação da plenária
realizada em 20/04/2012, ata nº04.
RESOLVE
Art. 1º - Declarar aprovado na sua
íntegra o Saldo Remanescente de 2011 –
do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate a Fome – FNAS/MDS,
no valor de R$ 930.338,12 (novecentos
e trinta mil, trezentos e trinta e oito reais
e doze centavos) que integra esta
resolução.
Guarapuava, 20 de Abril de 2012.
(a) CIBELI APARECIDA TOZZI
PEREIRA
Presidente do CMAS
COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 003/2012.
Súmula: Aprova a nomeação da
servidora para acompanhar e fiscalizar e
prestar conta ao Sistema Integrado de
Transferência – SIT.
O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDICA, no uso de suas atribuições que
lhe confere a Lei Municipal nº 1644/07, de
18/09/07, considerando a deliberação na
plenária realizada no dia 09/05/2012 (Ata
nº 08).
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RESOLVE
Art. 1º - Deliberar a nomeação da
Servidora Hilde Kuan Marcondes para
acompanhar, fiscalizar e prestar conta dos
recursos financeiros destinados para o
Fundo da Infância e Adolescência - FIA, às
entidades sem fins lucrativos, pelo
Sistema Integrado de Transferência – SIT,
Resolução 28/11 do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, que integra esta
resolução.
Guarapuava, 09 de maio de 2012.
(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO
ESPECIAL DA JUVENTUDE E
INFÂNCIA – PROTEGER
GUARAPUAVA – PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2012
PREGÃO Nº 02/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:
Aquisição de gêneros
alimentícios básicos para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Petricon Ltda
VALOR TOTAL : R$ 1.785,70
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2012
PREGÃO Nº 04/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: : Aquisição de materiais de
higiene e limpeza
para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Petricon Ltda
VALOR TOTAL : R$ 525,70
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2012
PREGÃO Nº 04/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: : Aquisição de materiais de
higiene e limpeza
para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Guaraflex Produtos de
Limepza Ltda
VALOR TOTAL : R$ 5.281,50
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2012
PREGÃO Nº 01/2011 – PRESENCIAL
OBJETO:
Contratação de Serviço
Terceirizado (Reparos e materiais) para
reforma da estrutura física de 11 unidades
Projetos Casas Lares
da Fundação
PROTEGER - Recursos Ordinários
(Livres) – Exercícios, pelo período 01 mês
durante ano de 2012, conforme descrito
no Anexo I.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Pedro Samuel da Silva
VALOR TOTAL : R$ 12.480,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2012
PREGÃO Nº 02/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de 01 Veículo
popular em ótimas condições de uso, com
um motorista que o veiculo possua Seguro
capacidade para 05 ( cinco) pessoas;
combustível e manutenção do veiculo por
parte da contratada.O Km rodado é 70 km
diário, sendo em média 22 dias mensal,
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Bassanello & Lemos Ltda
VALOR TOTAL : R$ 8.440,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2012
PREGÃO Nº 03/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de 01 Veículo
popular em ótimas condições de uso, com
um motorista que o veiculo possua Seguro
capacidade para 12(doze) pessoas;
combustível e manutenção do veiculo por
parte da contratada.O Km rodado é 70 km
diário, sendo em média 22 dias mensal
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Bassanello & Lemos Ltda
VALOR TOTAL : R$ 8.440,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2012
PREGÃO Nº 02/2012 – PRESENCIAL
O B J E TO : A q u i s i ç ã o d e g ê n e r o s
alimentícios básicos para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Casemiro Wionzek
VALOR TOTAL : R$ 8.366,31
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012

Guarapuava, 05 a 11 de Maio de 2012
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 82/2012
PREGÃO Nº 03/2012 – PRESENCIAL
O B J E TO : A q u i s i ç ã o d e g ê n e r o s
alimentícios perecíveis para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Casemiro Wionzek
VALOR TOTAL : R$ 8.016,65
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012

Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Lorena Verdi zago
VALOR TOTAL : R$ 2.487,09
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012

EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2012
PREGÃO Nº 04/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de materiais de
higiene e limpeza
para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Casemiro Wionzek
VALOR TOTAL : R$ 3.831,11
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2012
PREGÃO Nº 02/2012 – PRESENCIAL
O B J E TO : A q u i s i ç ã o d e g ê n e r o s
alimentícios básicos para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago
VALOR TOTAL : R$ 9.707,55
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2012
PREGÃO Nº 03/2012 – PRESENCIAL
O B J E TO : A q u i s i ç ã o d e g ê n e r o s
alimentícios perecíveis para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago
VALOR TOTAL : R$ 11.591,43
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2012
PREGÃO Nº 04/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de materiais de
higiene e limpeza
para atender as
necessidades básicas das crianças e
adolescentes abrigados em Casas Lares e

EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2012
PREGÃO Nº 07/2011 – PRESENCIAL
O B J E T O : C O N T R ATA Ç Ã O D E
INSTITUIÇÃO INTEGRADORA DE
ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA
P R E S TA Ç Ã O D E S E R V I Ç O S
ESPECIFICADOS NO ANEXO I DESTE
E D I TA L , c o n f o r m e d e s c r i ç ã o ,
características, prazos e demais
obrigações e informações constantes no
edital e deste contrato, que dele faz parte
integrante.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Centro de Integração
Empresa Escola do Paraná
VALOR TOTAL : R$ 4.059,27
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2012
PREGÃO Nº 010/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Fornecimento De
Medicamentos para atender as
necessidades dos Programas e Projetos
da Fundação PROTEGER- Recursos
Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Farmácia 3000 Ltda
VALOR TOTAL : R$ 3.157,06
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 03/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2012
PREGÃO Nº 010/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Fornecimento De
Medicamentos para atender as
necessidades dos Programas e Projetos
da Fundação PROTEGER- Recursos
Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Maria Helena Verenka
Loures
VALOR TOTAL : R$ 1.287,47
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2012
PREGÃO Nº 01/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de Impressos
Gráficos para atender o Departamento de
Estacionamento – Regulamentado.
Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
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CONTRATADA: Jaeger Artes Gráficas
Ltda
VALOR TOTAL : R$ 3.080,50
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 03/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2012
PREGÃO Nº 09/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Fornecimento de gás liquefeito
para atender as necessidades da
Fundação , pelo período até 31/12/2012,
conforme descrito no Anexo I
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Comercial Álvaro de gás
Ltda
VALOR TOTAL : R$ 587,10
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio2012
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2012
EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2012
PREGÃO Nº 08/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Fornecimento de combustível
(gasolina), pelo período até 31/12/2012,
conforme descrito no Anexo I
CONTRATANTE: Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância
CONTRATADA: Auto Posto Ferlim e
Ferlim Ltda
VALOR TOTAL : R$ 333,35
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres)
– Exercícios.
PERÍODO: Maio/2012
DATA DA ASSINATURA: 07/05/2012
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
003/2012
O Diretor Presidente no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Prefeito
Municipal de Guarapuava, conforme
Decreto nº 2092/2010 de 26/05/2010, e com
base no Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
RATIFICAÇÃO: 09/04/2012
(a) David Almeida Santos
Diretor Presidente
EXTRATO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2012
OBJETO: Aquisição de móveis
de
escritório
C O N T R ATA N T E : I N S T I T U T O D E
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA
CONTRATADA: SOL EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II,
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR TOTAL: R$ 390,00
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2012
(a) David Almeida Santos
Diretor Presidente
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 004/2012

Gabinete Parlamentar, 01 (uma) vaga de Assessor Legislativo, 01
(uma) vaga de Direção de Serviços Gerais e 24(vinte e quatro)
vagas de Assessor de Gabinete.

O Diretor Presidente no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme Decreto nº
2092/2010 de 26/05/2010, e com base no Artigo 24, Inciso II, da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como no parecer da
Procuradoria do Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação.
RATIFICAÇÃO: 30/04/2012
(a) Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente

Art. 2º - Altera-se a nomenclatura do cargo de provimento
em comissão de Diretor de Gabinete da Presidência para
Coordenador de Gabinete da Presidência.

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012
OBJETO: Compra de hardware e software para substituição de
programa SISPREV
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADAS:
ITEM 01 E 02 - Infotécnica Tecnologia Ltda
ITEM 03 – Moliani e Chemin Informática Ltda
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores.
VALOR TOTAL: R$ 7.979,00
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2012
(a) Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA – PR
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2012.
OBJETO: - Aquisição de materiais gráficos
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guarapuava - Pr
CONTRATADA: Editora Gráfica B & D LTDA – CNPJ nº.
06.020.086/0001-09.
ESPÉCIE: Licitação Modalidade Carta Convite no 008/2012
PRAZO: 07 meses
VALOR: R$ 21.020,00 (vinte e um mil e vinte reais). Valor Total
ASSINATURA: 07/05/2012
TÉRMINO: 31/12/2012

Art. 3º. - Ficam criados na Estrutura Organizacional e do
Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de Guarapuava
os cargos de provimento em comissão dos seguintes cargos: 01
(uma ) vaga de Assessor de Gabinete da Presidência, 01 (uma)
vaga de Diretor de Gestão Administrativa, 01 (uma) vaga de Diretor
de Gestão Financeira, 01 (uma) vaga de Diretor de Gestão
Legislativa, 01 (uma) vaga de Coordenador do Departamento
Legislativo, 01 (uma) vaga de Coordenador de Controle Interno, 01
(uma) vaga de Coordenador Departamento de Recursos
Humanos, 01 (uma) vaga de Coordenador do Departamento de
Serviços Administrativos, 01 (uma) vaga de Coordenador
Departamento de Informática, Áudio/Vídeo, 01 (uma) vaga de
Coordenador Departamento de Contabilidade e 01 (uma) vaga de
Coordenador Departamento de Tesouraria e Caixa.
Art. 4º. - Ficam extintos os seguintes cargos de
provimento efetivo na Estrutura Organizacional da Câmara
Municipal de Guarapuava: 01 (uma) vaga de Diretor Geral, 01
(uma) vaga de Procurador Jurídico, 01 (uma) vaga de Analista
Jurídico, 01 (uma) vaga de Consultor Técnico, 01 (uma) vaga de
Diretor de Comunicação Social, 01 (uma) vaga de Técnico
Legislativo, 01 (uma) vaga de Assessor de Imprensa, 01 (uma)
vaga de Assistente Técnico, 02 (duas) vagas de Motorista, 01
(uma) vaga de Assistente de Manutenção e Serviços e 03 (três)
vagas de Vigia.
Art.5º - Ficam criados dentro da Estrutura Organizacional
e do Plano de Cargos e Salários da Câmara Municipal de
Guarapuava os cargos de provimento efetivo para os seguintes
Grupos Ocupacionais:
PROFISSIONAL – 01 (uma) vaga de Analista de
Licitações/Contratos.
ADMINISTRATIVO – 21 (vinte e uma) vagas de
Atendente de Gabinete.
Art.6º - Os anexos I, I-A, II, e II-A são parte integrantes
desta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarapuava, em 08 de
maio 2012.

LEI Nº. 01/2012 (LEGISLATIVO)

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exercício

Súmula: Cria, Extingue e Altera nomenclatura de Cargos
na Estrutura Organizacional da Câmara Municipal de
Guarapuava, e Altera os Anexos I, I-A, II e II-A da Lei nº. 01/2001
(Poder Legislativo).

Parte integrante da Lei nº. 01/2012
ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná
aprovou, e eu, João Carlos Gonçalves – Presidente em Exercício
PROMULGA a seguinte Lei:Art. 1º - Ficam extintos os seguintes cargos de
provimento em comissão na Estrutura Organizacional da
Câmara Municipal de Guarapuava: 01(uma) vaga de Secretario de
Finanças, 01 (uma) vaga de Secretario de Administração, 01 (uma)
vaga de Secretario de Processos Legislativos, 01(uma) vaga de
Assessor Jurídico, 01 (uma) vaga de Assessor de Controle de
Patrimônio, 01 (uma) vaga de Diretor de Secretaria Geral, 03 (três)
vagas de Assessor de Secretaria, 02 (duas ) vagas de Assessor
de Relações Públicas, 01 (uma) vaga de Coordenador de

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exercício
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Parte integrante da Lei nº. 01 /2012
ANEXO I – A
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

(a) JOAO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exercício
Parte integrante da Lei nº. 01/2012
ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
* Consolidado com a Lei 02/2011 e Lei 01/2011 (Poder
Legislativo)

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exército
RESOLUÇÃO N º. 06/2012 (LEGISLATIVO)
SÚMULA: Dispõem sobre a Estrutura Organizacional da
Câmara Municipal de Guarapuava, com descrição, atribuição e
lotação dos cargos de provimento em comissão, efetivos, funções
gratificadas e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná
aprovou, e eu, João Carlos Gonçalves – Presidente em Exercício
PROMULGA a seguinte Resolução:
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 1º. Esta RESOLUÇÃO regulamenta e descreve as
funções e atribuições dos órgãos, dos cargos de provimento em
comissão, efetivos e das funções gratificadas da Câmara
Municipal de Guarapuava – Paraná.
Art. 2º. Os cargos de provimento em comissão e as
funções gratificadas da Câmara Municipal de Guarapuava,
observadas as disposições contidas na Lei 01/2001 – Poder
Legislativo e nesta Resolução, são de livre nomeação e
exoneração por ato do Presidente desta Casa de Leis e se
destinam às atividades de assessoramento, coordenação, direção
e chefia.
§ 1º. Para atender aos interesses e necessidades do
Legislativo, o horário de trabalho dos ocupantes de cargos de
provimento em comissão poderá ser flexibilizado, para ajustar-se
às necessidades dos seus vários organismos, mediante prévia
decisão do Presidente do Poder Legislativo, respeitada a jornada
diária correspondente.

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exercício
Parte integrante da Lei nº. 01/2012
ANEXO II – A
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

§ 2º. Além das atribuições especificas de cada um, são
obrigações comuns a todos os ocupantes de cargos ou funções:
observar e fazer observar no âmbito da repartição e no exercício
do múnus público os direitos e deveres inerentes ao cargo ou
função; utilizar, operar e administrar diligentemente os serviços,
móveis e equipamentos da repartição; dar atendimento com
igualdade ao público em geral sem distinção de credo, posição
social, raça ou cor; desempenhar outras atividades necessárias ao
cumprimento de suas atribuições, bem assim como outras que lhe
forem regularmente atribuídas pela autoridade responsável
primando por serviço público de qualidade.
§ 3º. A nomeação para os cargos de provimento efetivo
dar-se-á única e exclusivamente por prévia aprovação em
concurso público de provas ou provas e títulos.
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Art. 3º. São órgãos da Estrutura
Organizacional da Câmara Municipal de
Guarapuava:

correspondência, ordens de serviços e
demais trabalhos para execução; a
supervisão da devida ordem no arquivo da
Presidência; o encaminhamento ao
protocolo, para distribuição, da
documentação devidamente despachada;
a recepção de autoridades e demais
convidados e respectiva condução ao
Presidente, sobretudo quando da
realização de atos solenes.

1. Mesa Executiva
2. Gabinete da Presidência
3. Procuradoria Jurídica
4. Controladoria Interna
5. Gabinetes dos Vereadores
6. Diretoria de Gestão Legislativa
7.Diretoria de Gestão
Administrativa
8. Diretoria de Gestão Financeira
CAPÍTULO II
MESA EXECUTIVA
Art. 4º. A Mesa Executiva tem a
composição determinada pela Lei
Orgânica do Município de Guarapuava e
pelo Regimento Interno do Poder
Legislativo.
Art. 5º. As atribuições da Mesa
Executiva da Câmara Municipal de
Guarapuava são as definidas na Lei
Orgânica do Município, no Regimento
Interno e na legislação que disciplina a
estruturação orgânico-administrativa da
Casa.
Art. 6º. O Presidente é o
representante legal da Câmara Municipal
de Guarapuava, judicial ou
extrajudicialmente, competindo-lhe dirigir
seus trabalhos legislativos e serviços
administrativos, bem como fiscalizar sua
ordem e disciplina.
CAPÍTULO III
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Art. 7º. O Gabinete da
Presidência terá a seguinte estrutura de
cargos para efeito de lotação:
Coordenador (a) de Gabinete Presidência
– 01(uma) vaga, Assessor (a) de Gabinete
da Presidência – 02(duas) vagas,
Assessor (a) de Imprensa – 01(uma) vaga.
Art. 8º. Ao Gabinete da
Presidência, dirigido por ele próprio, com
auxílio de seu coordenador (a) de gabinete
e demais componentes do seu staff
político-administrativo, compete à
assistência e o encaminhamento dos
assuntos do interesse da Presidência;
organizar e dirigir a realização das
audiências; a expedição e a recepção das
correspondências do gabinete e o
desempenho das demais funções
burocráticas, a critério da Presidência, e
as funções de Representação do Poder
Legislativo e de Administração da Casa.
Art. 9º. O (a) Coordenador (a) de
Gabinete da Presidência tem como
atribuições, em síntese: a direção,
orientação, controle, promoção e
fiscalização das atividades inerentes ao
Gabinete da Presidência; a manutenção
do controle dos expedientes em
tramitação no Gabinete; o recebimento, a
distribuição e o encaminhamento de

§ único. A remuneração do cargo
de provimento em comissão de
Coordenador (a) de Gabinete da
Presidência é a constante do Anexo I da
Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 10º. São atribuições do
Assessor (a) de Gabinete da
Presidência, entre outras, desempenhar
funções internas e externas, seguindo
orientação superior; efetuar serviços de
recepção no gabinete da presidência;
redação, digitação, organização de
arquivos , elaborar pedidos de informação
e respectivas repostas, indicações e
pedidos do presidente na qualidade de
vereador; expedir convites e anotar todas
a providências necessárias ao
assessoramento formal do parlamentar;
promover o registro de nome e endereço
completo de autoridades, lideranças e
cidadãos de interesse do vereador.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento em comissão de Assessor
de Gabinete da Presidência é a constante
do Anexo I da Lei 01/2001. (Poder
Legislativo)
Art. 11º. O Assessor (a) de
Imprensa tem como função o
assessoramento à Presidência e demais
membros da Mesa Executiva quanto à
divulgação, pelos meios de comunicação,
de atividades internas e externas da
Câmara Municipal de Guarapuava, e a ele
compete promover a realização das
atividades de comunicação do Poder
Legislativo, dirigindo e supervisionando o
sistema de divulgação de informações
acerca dos serviços do Legislativo
Municipal; apreciar as relações existentes
entre a Câmara Municipal de Guarapuava
e o público em geral, propondo medidas
para melhorá-las; administrar o Site da
Câmara Municipal, responsabilizando-se
por sua atualização; promover a
organização de arquivos de recortes de
jornais relativos a assuntos de interesse
do Poder Legislativo; providenciar a
cobertura jornalística das atividades e de
atos de caráter público da Câmara de
Vereadores; providenciar junto à
imprensa, a publicação, retificação e
revisão dos atos da Câmara Municipal;
coordenar e acompanhar a produção e
divulgação de informações e respostas
aos órgãos de imprensa sobre serviços da
Câmara Municipal que sejam de interesse
público e ou da própria Câmara Municipal;
acompanhar as demandas dos diversos
veículos de comunicação, informando ao
Diretor de Comunicação Social assuntos
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de interesse da Câmara Municipal;
manter-se atualizado quanto às ações e
atos implementadas pelos diversos
órgãos e Gabinetes dos Vereadores da
Câmara Municipal; produzir textos-base
(release) para envio ao meios de
comunicação; organizar coletivas de
imprensa para toda a Câmara Municipal;
planejar metas, ações e custos para a
promoção da comunicação; coordenar o
trabalho de clipagem em meios impressos
e audiovisuais, das ações da Câmara
Municipal, acompanhando os efeitos
destas ações na comunidade; coordenar o
trabalho de fotografia e imagens da
Câmara Municipal; auxiliar no
desenvolvimento do Canal Legislativo,
elaborando a sua programação; bem
como produzir programas e entrevistas em
áudio e vídeo; elaborar relatório com
informações das atividades de seu
Departamento e exercer outras atividades
correlatas.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento em comissão de Assessor
de Imprensa é a constante do Anexo I da
Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
CAPÍTULO IV
PROCURADORIA GERAL
Art. 12º. A Procuradoria Geral
terá a seguinte estrutura de cargos para
efeito de lotação: Procurador Jurídico – 01
(uma) vaga, Analista Jurídico – 01 (uma)
vaga, Analista de Licitações e Contratos –
01 (uma) vaga, Assessor Jurídico – 01
(uma) vaga.
Art. 13º. A Procuradoria Geral,
órgão vinculado a Presidência do Poder
Legislativo, tem como atribuições a
representação em qualquer foro ou
instância da Câmara Municipal, nos feitos
de que ela participe; o estudo e as
providências alusivas à declaração de
inconstitucionalidade; a participação na
análise de temas políticos; apreciação de
propostas de alteração de entendimentos
de natureza jurídica, dos recursos ao
Plenário, dos Recursos de Revista e/ou
outros questionamentos; a manifestação
nas propostas de adoção de precedentes
firmados na aplicação do Regimento
Interno; a promoção, direta ou indireta, do
assessoramento às Comissões Especiais
de Estudos, Comissões Parlamentares de
Inquérito, Comissões Processantes, à
Presidência, aos organismos da Casa e
aos Vereadores.
Art. 14º. O Procurador Jurídico,
advogado, regularmente inscrito na OAB,
tem como atribuições a representação em
qualquer foro ou instância da Câmara
Municipal de Guarapuava, nos feitos que
ela seja parte, inclusive em mandado de
segurança proposto contra ocupantes de
cargos da Mesa Executiva; elaborar
estudos e as providências alusivas à
declaração de inconstitucionalidade de
leis; a participação na análise de temas
políticos; assessorar, quando solicitado,
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as comissões de sindicâncias, inquéritos
administrativos e licitações e emitir
pareceres para estas comissões; estudar
e revidar minutas contratos, termos de
compromisso e responsabilidade,
convênios e outros atos; emitir pareceres
singulares ou relatar pareceres coletivos;
responder a consulta sobre interpretação
de textos legais de interesse da Câmara
Municipal; apreciação de propostas de
alteração de entendimentos de natureza
jurídica formulados pelos advogados, dos
recursos ao Plenário, dos Recursos de
Revista e/ou outros questionamentos; a
manifestação nas propostas de adoção de
precedentes firmados quanto à aplicação
do Regimento Interno; o assessoramento,
direto ou indireto, de Comissões Especiais
de Estudos, Comissões Parlamentares de
Inquérito, Comissões Processantes, da
Presidência, dos organismos da Casa e
dos Vereadores; o esclarecimento ao
Plenário, à Mesa Executiva, aos
Vereadores e aos organismos da Casa
das dúvidas remanescentes; a supervisão
das atividades da Procuradoria; a
manifestação nos relatorias de comissões,
audiências públicas, seminários,
simpósios e de grupos de trabalho; a
composição da escala de férias; dirigir
equipes auxiliares no âmbito das
atividades próprias do cargo; a execução
de atividades correlatas.

materiais e de prestadores de serviços; a
elaboração dos instrumentos
convocatórios de licitações; a instrução
dos processos licitatórios; verificar e
acompanhar o registro de preços
praticados em relação a materiais e
serviços a ser realizado pela Diretoria de
Gestão Administrativa; elaborar as
justificativas legais nos casos de dispensa
e inexigibilidade de licitação estendendose a todos os procedimentos necessários
para a formalização dos processos
licitatórios, até a efetiva homologação,
adjudicação e contratação, mantendo
arquivados todos os processos de
licitação e de dispensa, bem como cópia
de todos os contratos firmados pela
Câmara Municipal; assessorar a
Comissão de Licitações no desempenho
de suas funções regulares; cumprir e fazer
cumprir as determinações emanadas dos
superiores, bem como desempenhar
outras funções que lhe forem
regularmente atribuídas.

§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Procurador
Jurídico é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 15º. Ao ocupante de cargo de
provimento efetivo de Analista Jurídico,
advogado, regularmente inscrito na OAB,
compete o assessoramento ao Procurador
Jurídico da Câmara Municipal de
Guarapuava na representação judicial e
extrajudicial da Câmara Municipal em
assuntos de natureza jurídica sob
responsabilidade do Poder Legislativo
Municipal; assessorar os estudos,
organizar e manter coletânea de
legislação, jurisprudência, pareceres e
outros documentos legais de interesse do
Poder Legislativo; auxiliar nos estudos
jurídicos das matérias em exame nas
Comissões e no Plenário, com o objetivo
de subsidiar os autores e responsáveis
pelos pareceres e debates; manter
controle (inventário) atualizado ou
processos judiciais e extrajudiciais em que
a Câmara Municipal de Guarapuava for
autora ou ré; desempenhar ainda, outras
atividades correlatas com o cargo.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Analista Jurídico
é a constante do Anexo II da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 16º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Analista de Licitações e
Contratos, Bacharel em Direito, compete:
organizar os diplomas legais e normas
aplicáveis a licitações e compras; o
cadastro de fornecedores de bens e

§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Analista de
Licitações e Contratos é a constante do
Anexo II da Lei 01/2001. (Poder
Legislativo)
Art. 17º. Ao ocupante do cargo de
Assessor Jurídico, cargo de provimento
em comissão, que por realização de futuro
concurso público para o cargo efetivo de
Procurador Jurídico, entra
automaticamente em extinção, compete
às mesmas atribuições descritas para o
cargo de Procurador Jurídico.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento em comissão de Assessor
Jurídico é a constante do Anexo I da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
CAPÍTULO V
CONTROLADORIA INTERNA
Art. 18º. A Controladoria Interna
terá a seguinte estrutura de cargos para
efeito de lotação: Coordenador de
Controle Interno – 01 (uma) vaga/Função
Gratificada.efetivos, Analista de Controle
Interno – 01 (uma) vaga, Oficial
Administrativo – 01 (uma) vaga.
§ único. O Sistema de Controle
Interno instituído pela Lei nº. 02/2007
(Legislativo), a qual regra a
operacionalização da Unidade de Controle
Interno, desempenhará suas funções com
a constituição da Comissão de Controle
Interno nomeada pelo Presidente do
Legislativo e será composta por 01 (um)
Coordenador de Controle Interno e mais
03 (três) servidores efetivos que
detenham, inclusive o Coordenador de
Controle Interno, formação de nível
superior que podem ser em Economia,
Direito, Ciências Contábeis ou
Administração.
Art. 19º. A Controladoria
Interna, vinculada a Presidência do Poder
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Legislativo, tem como atribuições a
execução, com autonomia, das funções de
controle interno, nos termos da legislação
municipal, estadual e federal aplicável, a
elaboração e manutenção de manuais de
procedimentos, a elaboração do programa
permanente de auditagem e correição
interna.
Art. 20º. O Coordenador de
Controle Interno tem as atribuições de
fazer com que se efetive o controle interno
das atividades da Câmara Municipal de
Guarapuava, cumprindo e fazendo
cumprir a respectiva legislação federal,
estadual e municipal, para o que receberá
a cooperação e a colaboração devida dos
demais servidores integrantes da
Controladoria Interna, da Comissão de
Controle Interno e de todas as demais
repartições, seus titulares e servidores,
tendo atendidas suas solicitações e
determinações em caráter de precedência
sobre as demais; assinar, juntamente com
o Presidente e a Contadora, o relatório das
contas do Legislativo a ser enviado ao
Tribunal de Contas, no que se refere à Lei
de Responsabilidade Fiscal; desenvolver
as funções de controle interno na
integralidade dos atos da Câmara
Municipal de Guarapuava, seja de
responsabilidade da Presidência, de todos
os demais organismos da Casa, sejam de
Responsabilidade dos integrantes de
seu funcionalismo, efetivos
ou
comissionados, na forma da lei; firmar
documentos precedentemente as
Diretorias de Gestão e ao Presidente,
quando for o caso; dirigir a elaboração e a
manutenção de manuais de
procedimentos e instruções; fixar a
programação permanente de auditagem e
correição interna; pronunciar-se sobre os
relatórios das atividades de controle
interno; conduzir as reuniões da Comissão
de Controle Interno; prestar informações
do desenvolvimento dos trabalhos de
controle interno ao Presidente, quando
solicitado; executar outras funções
correlatas.
§ 1º. O mandato do Coordenador
de Controle Interno será de 02 (dois) anos,
podendo ser reconduzido ao cargo.
§ 2º. Ao servidor efetivo ocupante
do cargo de Coordenador de Controle
Interno será concedido Função Gratificada
estabelecida no Anexo I da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 21º. Ao Analista de Controle
Interno, cargo de provimento efetivo,
compete: opinar nos aspectos
relacionados com os controles internos e
externos e quanto à legalidade dos atos de
gestão, emitindo recomendações sobre os
mesmos; interpretar e pronunciar-se sobre
a legislação concernente à execução
orçamentária, financeira e patrimonial;
medir e avaliar a eficiência e eficácia dos
procedimentos de Controle Interno
adotados pelas Assessorias e Diretorias,
através das atividades de auditoria interna
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a serem realizadas, mediante metodologia
e programação próprias, sugerir
recomendações para o aprimoramento
dos controles; avaliar, a nível macro, o
cumprimento dos programas, objetivos e
metas aprovadas no Plano Plurianual, Lei
de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária; verificar mecanismos
voltados a comprovar a legalidade e a
legitimidade dos atos de gestão e avaliar
os resultados, quanto à eficácia, eficiência
e economicidade na gestão orçamentária,
financeira e patrimonial;
efetuar o
acompanhamento sobre o cumprimento
do limite de gastos totais e de pessoal do
Poder Legislativo Municipal, nos termos
do art. 29-A da Constituição Federal e do
inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar
nº 101/00; exercer o acompanhamento
sobre a divulgação dos instrumentos de
transparência da gestão fiscal nos termos
da Lei Complementar nº 101/00, em
especial quanto ao Relatório Resumido da
Execução Orçamentária ao Relatório de
Gestão Fiscal, aferindo a consistência das
informações constantes de tais
documentos; participar do processo de
planejamento e acompanhar a elaboração
do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e do Orçamento do
Legislativo; manter registros sobre a
composição e atuação das comissões de
licitações, concursos, controle interno;
agilizar as rotinas e melhorar o nível das
informações; auxiliar a instituir e manter
sistema de informações para o exercício
das atividades finalísticas do Sistema de
Controle Interno da Câmara;
desempenhar outras funções correlatas
que lhe for atribuída.

Art. 23º. Os Gabinetes dos
Vereadores, no total de 11 (onze) tem a
seguinte estrutura de cargos para efeito de
lotação: Coordenador (a) de Gabinete
Parlamentar – 01(uma) vaga, Assessor (a)
de Gabinete – 01(uma) vaga.

§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Analista de
Controle Interno é a constante do Anexo II
da Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 22º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Oficial Administrativo
compete: Executar trabalhos afins de
escritório em rotinas pré-estabelecidas;
realizar anotações em ficha, bem como
manusear fichários; organizar e classificar
expedientes recebidos; obter informações
de fontes especificadas; fornecer
informações aos interessados (quando
autorizado); transcrever textos e executar
serviços correlatos; elaborar de cartas,
ofícios, telegramas, memorandos,
transcrever atas, auxiliar na separação,
classificação, numeração, distribuição,
selagem e expedição de
correspondências; auxiliar em projetos e
eventos de interesse do Poder Legislativo,
realizar atendimento ao público em geral,
executar outras tarefas correlatas.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Oficial
Administrativo é a constante do Anexo II da
Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
CAPÍTULO VI
GABINETES DOS VEREADORES

§ 1º. O gabinete do integrante da
Mesa Executiva do cargo de 1º Secretário
terá 02 (duas) vagas de Assessor de
Gabinete.
§ 2º. Integram também na
estrutura dos gabinetes de vereadores o
cargo provimento efetivo de Atendente de
Gabinete no total de até 21 (vinte e uma)
vagas a serem preenchidas por concurso
público.
Art. 24º. Aos Gabinetes dos
Vereadores, dirigidos por eles próprios,
com auxílio de seus coordenadores de
gabinete parlamentares e demais
integrantes, compete o auxílio, a
assistência e o encaminhamento dos
assuntos gerais de interesse dos
Gabinetes; a organização e a direção das
audiências dos Vereadores; a preparação
e a expedição das correspondências; o
registro e o encaminhamento, para
divulgação, dos atos do titular do
Gabinete; a elaboração de proposições de
iniciativa dos Vereadores, com as
respectivas justificativas; e o desempenho
de outros serviços burocráticos, a critério
dos Vereadores, e das demais atividades
correlatas.
Art. 25º. As atribuições do
ocupante do cargo de provimento em
comissão de Coordenador (a) de
Gabinete Parlamentar dentre outras
constitui-se em direção, coordenação e
supervisão dos serviços internos e
externos do gabinete parlamentar,
redação e encaminhamento de processos
legislativos de interesse e autoria do
gabinete, tais como requerimentos,
projetos de leis, correspondências,
atendimento ao público, agendamento de
reuniões, arquivamento de documentos e
correspondências internas e externas,
desempenhar funções internas e
externas; prestar assessoramento e
aconselhamento ao Vereador junto ao
qual exerce as atribuições de seu cargo;
realizar estudos e pesquisas para
subsidiar assessoramento no exame de
proposições e expedientes em geral que
passem pela apreciação do Vereador;
efetuar e elaborar trabalhos relacionados
com o serviço e a assistência às bases, de
interesse do Vereador; sugerir assuntos e
temas para pronunciamento do Vereador;
exercer atividades de divulgação dos
trabalhos realizados e relações públicas
do Vereador; controlar a assiduidade e
freqüência ao trabalho dos assessores
lotados no respectivo gabinete, bem como
as atividades por eles realizadas;
supervisionar, coordenar e controlar as
atividades diárias do gabinete,
promovendo o ajuste das atividades ao
plano de ações, atividades e programas.
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§ único. A remuneração do cargo
de provimento em comissão de
Coordenador de Gabinete Parlamentar é a
constante do Anexo I da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 26º. São atribuições do
Assessor de Gabinete: desempenhar
funções internas e externas, segundo
diretrizes e orientação superior do
vereador responsável ou do Coordenador
de Gabinete Parlamentar; executar
trabalhos de redação e resumo de
acompanhamento de reuniões e
comissões; auxiliar na realização de
pesquisas, estudos e elaboração de
informações de interesse do Gabinete;
colaborar na organização de audiências
públicas ou reuniões que devam ser
promovidas pelo Vereador; elaborar os
projetos de lei de iniciativa do Vereador e
as respectivas justificativas, auxiliar nos
processos legislativos de interesse e
autoria do gabinete, tais como
requerimentos, projetos de leis,
correspondências, atendimento ao
público, e outras funções correlatas de
assessoramento.
§ 1º. As atividades externas
realizadas pelos assessores lotados nos
respectivos Gabinetes deverão ser
controladas por meio de apresentação de
justificativa própria, contendo data,
horário, local, tempo de permanência e
assunto tratado, que deverá ser validada
pelo Vereador e ou/ Coordenador de
Gabinete Parlamentar e entregue ao setor
de Recursos Humanos, com anuência do
Vereador, no prazo de até 03 (três) dias
úteis da ocorrência, para fins de
justificação de ausência do servidor do
local de trabalho.
§ 2º. Todas as atividades do
Gabinete serão de responsabilidade
exclusiva do Vereador, inclusive aquelas
realizadas em expediente externo,
observadas as disposições legais.
§ 3º. A remuneração do cargo de
provimento em comissão de Assessor (a)
de Gabinete é a constante do Anexo I da
Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 27º. As atribuições do
ocupante do cargo efetivo de Atendente
de Gabinete serão: recepcionar visitantes
e munícipes nos gabinetes parlamentares,
procurando identifica-los visando prestar
as informações necessárias, atender ao
público interno e externo, anotar recados,
receber correspondências destinadas ao
gabinete, atender ligações telefônicas
internas e externas, e outras funções
correlatas.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Atendente de
Gabinete é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 27º. As atribuições do ocupante
do cargo efetivo de Atendente de
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Gabinete serão: recepcionar visitantes e
munícipes nos gabinetes parlamentares,
procurando identifica-los visando prestar
as informações necessárias, atender ao
público interno e externo, anotar recados,
receber correspondências destinadas ao
gabinete, atender ligações telefônicas
internas e externas, e outras funções
correlatas.

§ único. A remuneração do cargo
de provimento em comissão de Diretor de
Gestão Legislativa é a constante do Anexo
I da Lei 01/2001. (Poder Legislativo)

§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Atendente de
Gabinete é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
CAPÍTULO VII
DIRETORIA DE GESTÃO LEGISLATIVA
Art. 28º. A Diretoria de Gestão
Legislativa apresenta a seguinte
estrutura para efeito de lotação: Diretor de
Gestão Legislativa – 01 (uma) vaga.
Departamento Legislativo: Coordenador
– 01 (uma) vaga/Função
Gratificada.efetivos, Consultor Técnico 01 (uma) vaga/efetivo, Técnico Legislativo
– 02 (duas) vagas/efetivos, Auxiliar de
Plenário – 02 (duas) vagas/efetivos.
Secretaria Geral: Oficial Administrativo –
01 (uma) vaga/efetivos, Auxiliar
Administrativo – 01 (uma) vaga/efetivo.
Art. 29º. A Diretoria de Gestão
Legislativa, vinculada a Presidência, tem
as atribuições de iniciar, desenvolver e
concluir os processos de propostas de
emenda à Lei Orgânica, de projetos de
leis, decretos legislativos e resoluções
para apreciação do Plenário; proporcionar
e dirigir os trabalhos de apoio às
Comissões Permanentes, às Comissões
Temporárias e Grupos de Trabalho
Administrativos; aprestar substitutivos,
emendas, indicações e requerimentos em
geral para serem apreciados pelo
Plenário; compor a Ordem do Dia das
sessões, conforme as instruções do
Presidente da Câmara; implementar
outras atividades voltadas à regularidade
e eficácia da atividade legislativa.
Art. 30º. O Diretor de Gestão
Legislativa tem as atribuições de
participar da análise dos fatos políticos;
com o concurso do Departamento
Legislativo e Secretaria Geral, elaborar,
orientar, coordenar e dirigir a formação, o
desenvolvimento e a conclusão dos
processos das propostas de leis, decretos
legislativos e resoluções; o aprestamento
de substitutivos, emendas, requerimentos
em geral e indicações, submetendo-os à
consideração do Presidente, para
integrarem a pauta da Ordem do Dia das
sessões; coordenar as funções de apoio
às Comissões Permanentes, às
Comissões Temporárias e Grupos de
Trabalho Administrativos, cumprir e fazer
cumprir as determinações superiores;
firmar os documentos expedidos pela
Diretoria em favor dos demais organismos
da Casa; assessorar o Presidente, a Mesa
Executiva, as Comissões, os Vereadores;
executar tarefas correlatas.

Art. 31º. Ao Departamento
Legislativo, representado pelo seu
coordenador, compete desempenhar
todos os passos do processo legislativo
relativos à tramitação de propostas de
emendas à Lei Orgânica do Município, de
projetos de leis, de resolução e de decreto
legislativo; auxiliar na elaboração da
redação final dos projetos; controlar os
prazos para sanção ou promulgação;
manter o arquivo de leis, de emendas à Lei
Orgânica do Município, de resoluções e de
decretos legislativos com todos os
documentos do processo legislativo do
ano corrente; formatar o texto final de leis
promulgadas, de emendas à Lei Orgânica
do Município, de resoluções e de decretos
legislativos, encaminhando-os para
promulgação ao Órgão Oficial, com cópia
para o Executivo; controlar o prazo para
publicação e conferir o texto de atos
legislativos no Órgão Oficial do Município;
disponibilizar a íntegra de leis, de
emendas à Lei Orgânica, de resoluções e
de decretos legislativos a serem
disponibilizadas no site do Poder
Legislativo na internet pelo Departamento
de Informática - Áudio e Vídeo, com a
formatação adequada para visualização;
receber vetos aos projetos de leis
encaminhá-los para tramitação e controlar
o prazo; manter arquivo auxiliar contendo
documentos referentes às comissões, aos
conselhos e aos órgãos criados por leis
especiais com representação da Câmara
(leis, decretos, ofícios e outros) e alimentar
o respectivo cadastro no Sistema
Informatizado (com controle de
mandatos); apoiar a realização das
sessões ordinárias, extraordinárias,
solenes e especiais, elaborando as
pautas, fornecendo todos os documentos
necessários e/ou solicitados em Plenário,
acompanhar à discussão das matérias,
dar encaminhamento e alimentar o
sistema informatizado de acordo com o
despacho da Mesa.
§ único. Ao servidor efetivo
ocupante do cargo de Coordenador do
Departamento Legislativo será concedido
Função Gratificada estabelecida no Anexo
I da Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 32º. Ao ocupante de cargo de
provimento efetivo de Consultor Técnico
compete: emitir pareceres nos assuntos
específicos de ordem legal e
constitucional relativos aos processos
legislativos que tramitam nas Comissões
de Justiça e Redação; de Finanças e
Orçamento; de Obras e Serviços Públicos;
de Saúde, Educação e Assistência Social;
de Agricultura e Defesa do Meio Ambiente
e de Defesa do Consumidor, e de
representação de conformidade com os
arts. 28 e 29 da Lei Orgânica Municipal;
desenvolver relatórios de trabalhos das
Comissões Permanentes e Especiais;
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elaborar estudos no âmbito dos processos
legislativos que tramitaram nas
Comissões; estar disponíveis as
demandas das Comissões Permanentes e
Especiais; demais atividades correlatas.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Consultor
Técnico é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 33º. Ao ocupante de cargo de
provimento efetivo de Técnico
Legislativo compete: Supervisionar,
orientar e controlar os trâmites de
processos legislativos (Projetos de Lei,
Leis, Emendas, Resoluções, Decretos,
etc.); assessorar a Presidência e a Mesa
Diretiva nos processos legislativos;
organizar e manter registro dos
documentos; elaborar estudos e emitir
pareceres; atuar na programação,
elaboração e aprimoramento de
atividades; coordenar eventos do
legislativo, cerimoniais entre outros.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Técnico
Legislativo é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 34º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Plenário compete:
digitar textos, ofícios, atas, circulares,
memorandos; auxiliar em projetos e
eventos; atender telefones; efetuar
registros, preenchimento de fichas,
arquivo e cadastro de documentos;
participar nas sessões ordinárias e
extraordinárias auxiliando a Mesa Diretiva;
colher assinaturas na lista de presença
dos senhores vereadores; protocolar e
encaminhar documentos; auxiliar nas
recepções de autoridades e convidados às
sessões; auxiliar no atendimento do
público em geral entre outras.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Auxiliar de
Plenário é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 35º. A Secretaria Geral,
setor vinculado ao Departamento
Legislativo, tem por objetivo a
operacionalização dos tramites legais dos
processos legislativos, responsabilizandose pela emissão de documentos e
certidões, dar apoio técnico/burocrático a
Mesa Executiva e a Presidência da Casa
Legislativa.
Art. 36º. As atribuições do cargo
efetivo de Oficial Administrativo
constante da estrutura interna do
Departamento Legislativo – Secretaria
Geral são as mesmas já descritas no Art.
22º e seu § único.
Art. 37º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar Administrativo
compete: Auxiliar os setores da Câmara
Municipal, realizando serviços
administrativos diversos relacionados às
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Diretorias de Gestão, digitar textos,
ofícios, atas, circulares, memorandos;
auxiliar em projetos e eventos; atender
telefones; efetuar registros,
preenchimento de fichas, arquivo e
cadastro de documentos; atender ao
público em geral; receber, controlar e
entregar correspondências, efetuar
fotocópias e encadernações, entre outras
funções correlatas.

custo/beneficio de seus atos
administrativos, cumprindo os princípios
estabelecidos pelo artigo 37 da
Constituição Federal; determinar estudos
e, com base neles, propor ao Coordenador
do Departamento de Recursos Humanos
medidas de aprimoramento dos serviços e
atuações de competência da Diretoria de
Gestão Administrativa e seus órgãos
subordinados; expedir autorização para a
instauração dos processos licitatórios e de
aquisição; exigir relatório de conservação
geral e de veículos com demonstração
estatística mensal, quadrimestral e anual e
outros dados que se fizerem necessários;
relatar ao Presidente o desempenho
global das atividades e serviços sob a
responsabilidade da Diretoria de Gestão
Administrativa e seus órgãos
subordinados; coordenar o atendimento à
central telefônica; o atendimento ao
sistema de ramais, efetivação de ligações
e transferências de chamadas; o
atendimento, registro e controle de
ligações e chamadas interurbanas; o
atendimento ao sistema de fac-símile; o
cadastramento e controle da agenda
telefônica e de fac-símile; executar
atividades correlatas.

§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Auxiliar
Administrativo é a constante do Anexo II da
Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
CAPÍTULO VIII
DIRETORIA DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA
Art. 38º. A Diretoria de Gestão
Administrativa apresenta a seguinte
estrutura para efeito de lotação: Diretor de
Gestão Administrativa – 01 (uma) vaga,
Departamento de Recursos Humanos:
Coordenador – 01 (uma) vaga – Função
Gratificada/efetivos, Analista
Administrativo – 01 (uma) vaga/efetivo,
Assistente Técnico – 01 (uma)
vaga/efetivo, Auxiliar Administrativo – 01
(uma) vaga/efetivo. Departamento de
Serviços Administrativos: Coordenador
– 01 (uma) vaga – Função
Gratificada/efetivos, Assistente de
Controle de Patrimônio – 01 (uma)
vaga/efetivo, Assistente Técnico - 01
(uma) vaga/efetivo, Recepcionista – 02
(duas) vagas/efetivos, Motorista – 05
(cinco) vagas/efetivos, Chefe de Serviços
Gerais – 01 (uma) vaga/efetivo, Copeira –
01 (uma) vaga/efetivo, Auxiliar de Serviços
Gerais – 05 (cinco) vagas/efetivos,
Assistente de Manutenção e Serviços – 02
(duas) vagas/efetivos. Departamento de
Informática, Áudio e Vídeo:
Coordenador – 01 (uma) vaga – Função
Gratificada/efetivos, Analista de Sistemas
– 02 (duas) vagas/efetivos, Assistente
Técnico – 01 (uma) vaga/efetivos,
Telefonista – 03 (três) vagas/efetivos,
Operador de Filmagens – 03 (três)
vagas/efetivos.
Art. 39º. A Diretoria de Gestão
Administrativa, vinculada a Presidência,
tem como atribuições a realização, com a
participação e concurso de seus
departamentos internos, dos serviços e
atividades de Administração, Portaria,
Controle do Uso e da Manutenção de
Veículos; Manutenção Geral; Copa e
Limpeza e Suporte Técnico e Manutenção.
Art. 40º. O Diretor de Gestão
Administrativa tem as atribuições de
superintender, orientar, dirigir, controlar e
coordenar as atividades dos
departamentos e serviços integrantes da
estrutura da Diretoria de Gestão
Administrativa; o desenvolvimento de
esforços para que as atividades sob sua
direção realizem suas competências e
funções mediante projetos previamente
aprovados, destacando a relação

§ único. A remuneração do cargo
de provimento em comissão de Diretor de
Gestão Administrativa é a constante do
Anexo I da Lei 01/2001. (Poder
Legislativo)
Art. 41º. Ao Coordenador do
Departamento de Recursos Humanos
compete cumprir e fazer cumprir as
determinações regulamentares
emanadas da Presidência; manter
cadastro dos funcionários da Câmara
Municipal de Guarapuava, bem como dos
Vereadores; elaborar os atos relativos à
admissão, readmissão, aproveitamento,
posse, exercício, remoção, transferência,
substituição e demissão do pessoal, etc.;
verificar, quando da admissão de pessoal,
a regularidade dos documentos exibidos;
atribuir número de matricula e expedir
carteira de identidade funcional aos
servidores, bem como aos Vereadores;
orientar os funcionários da Câmara
Municipal, quando se fizer necessário,
com referencia aos atos ou normas de
pessoal baixado pela Mesa Executiva;
supervisionar o registro de freqüência dos
funcionários da Câmara Municipal, de
conformidade com o cartão-ponto digital;
supervisionar a elaboração das folhas de
pagamento, mensalmente, dos
funcionários da Câmara Municipal, bem
como a respectiva ficha financeira;
supervisionar a elaboração das folhas de
subsídios dos Vereadores, bem como a
respectiva ficha financeira; organizar, de
conformidade com as instruções da
Presidência, a escala de férias dos
funcionários da Câmara Municipal, as
quais, dentro do possível, deverão
coincidir com os períodos de recesso
legislativo ou quando coletivas
determinadas pela Presidência; informar
os processos administrativos, quando
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solicitada; efetuar e controlar o desconto
das consignações nas folhas de
pagamento, quando devidamente
autorizado; extrair certidões referentes a
assentamentos dos servidores da
Câmara; manter controle e verificação do
uso do relógio de ponto digital; elaborar
instruções e programas de concurso para
o provimento de cargos da administração
e manter arquivo organizado dos
concursos efetuados; supervisionar a
remessa de informações ao Tribunal de
Contas do Estado, através de sistema
próprio daquele Órgão; apostilar os títulos
de nomeação dos funcionários, bem como
os de posse dos Vereadores; outras
funções que lhe forem atribuídas.
§ único. Ao servidor efetivo
ocupante do cargo de Coordenador do
Departamento de Recursos Humanos
será concedido Função Gratificada
estabelecida no Anexo I da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 42º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Analista Administrativo
compete elaborar e analisar processos
admissionais; folhas de pagamento;
controles administrativos; aplicar e fazer
aplicar a legislação pertinente, inclusive
prestando esclarecimentos aos servidores
sempre que demandado; promover a
apuração do tempo de serviço do pessoal
para todo e qualquer efeito, fornecendo
certidões e declarações funcionais;
providenciar os assentamentos da vida
funcional e de outros dados dos servidores
da Câmara Municipal, supervisionando a
organização e atualização dos registros,
controles e ocorrências de servidores e
parlamentares, bem como a preparação
das folhas de pagamento e das
responsabilidades legais a ela inerentes,
enviando-as para pagamento pela
Diretoria de Gestão Financeira; comunicar
ao Diretor de Gestão Administrativa
irregularidades que se relacionem com a
administração de pessoal da Câmara
Municipal; fornecer, anualmente, aos
servidores e aos Vereadores, informações
necessárias à declaração de rendimentos
de cada um deles; auxiliar quando
solicitado na elaboração de processos de
compras e de licitação; outras funções
correlatas.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Analista
Administrativo é a constante do Anexo II da
Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 43º. As atribuições do cargo
efetivo de Auxiliar Administrativo
constante da estrutura interna do
Departamento de Recursos Humanos são
as mesmas já descritas no Art. 37º e seu §
único.
Art. 44º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Assistente Técnico compete:
elaborar sob orientação, planos iniciais de
organização, manuais de serviço, boletins,
formulários, relatórios nas áreas
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legislativas, financeiras e administrativas
das Diretorias e departamentos internos
do Poder Legislativo digitar processos;
efetuar pagamentos de fornecedores e em
instituições bancárias; promover
cadastramento de bens patrimoniais;
documentos históricos; promover
pesquisas sociais; elaborar métodos de
arquivo; proceder à tramitação e
distribuição de processos; atender ao
público em geral.

manutenção, conservação e recuperação
dos veículos do Poder Legislativo;
responsabilizar-se pelo controle, guarda e
uso adequado dos equipamentos,
ferramentas, utensílios e demais produtos
utilizados nos respectivos serviços;
manter limpo e organizado o recinto do
setor; requisitar o material necessário ao
desempenho das atribuições do setor;
manter contato com empresas
prestadoras de serviços, com vistas à
manutenção, conservação e recuperação
dos veículos e demais equipamentos,
ferramentas e utensílios utilizados nos
respectivos serviços, sempre que
solicitado pela respectiva chefia; controlar
e fiscalizar a execução dos contratos
celebrados pela Câmara, na área de sua
competência, sob o aspecto do
cumprimento dos serviços contratados;
manter sistema de controle mensal do uso
e da manutenção dos veículos, através de
planilhas próprias e também de
conformidade com outras determinações
emanadas da respectiva chefia; elaborar e
expedir relatório mensal quanto à
utilização dos veículos do Poder
Legislativo, discriminando,
pormenorizadamente, os atendimentos
realizados, os nomes dos vereadores,
servidores ou setores atendidos, o motivo
da utilização e sua duração,
quilometragem percorrida, consumos de
combustível, média de consumo, etc.;
promover a lavratura de termos de
ocorrência e, quando necessário, solicitar
a abertura de procedimentos destinados a
apurar responsabilidades quanto ao uso
irregular e indevido dos veículos e danos
eventualmente provocados nos mesmos,
por parte de seus condutores ou usuários;
designar, mediante termo especifico o
motorista responsável por cada veiculo;
promover a identificação dos veículos do
Poder Legislativo, nos termos da
legislação pertinente; cumprir e fazer
cumprir as determinações regularmente
emanadas da respectiva chefia, zelar pela
manutenção, conservação e recuperação
do edifício do Poder Legislativo, de suas
instalações, mobiliário e equipamentos,
excetuados os bens e serviços em
garantia, os que exijam mão-de-obra
técnica ou especializada para sua
recuperação e/ou aqueles que forem
objeto de contratação especifica por meio
de licitação; responsabilizar-se pelo
controle, guarda e uso adequado dos
equipamentos, ferramentas, utensílios e
produtos utilizados nos serviços da
Câmara; manter limpo e organizado o
recinto do setor; manter contato com
empresas prestadores de serviços, com
vistas à manutenção e conserto de
máquinas, móveis e equipamentos,
sempre que solicitado; controlar e
fiscalizar a execução dos contratos
celebrados pela Câmara, na área de sua
competência, sob o aspecto do
cumprimento dos serviços contratados,
sempre que requisitado; manter sistema
de controle da utilização do Plenário e das
salas de reuniões da Câmara; hastear e
arriar as bandeiras; realizar o

§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Assistente
Técnico é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 45º. Ao Coordenador do
Departamento de Serviços
Administrativos compete: o cadastro de
fornecedores de bens e materiais e de
prestadores de serviços; o
acompanhamento e registro de preços
praticados em relação a materiais e
serviços; cumprir e fazer cumprir as
determinações emanadas da Presidência,
manter cadastro, registro e controle
atualizados dos bens móveis e imóveis do
Legislativo; proceder regularmente à
verificação dos móveis, utensílios e
maquinários, quanto à sua permanência
nos órgãos para os quais estiverem
carregados, corrigindo as irregularidades
encontradas; proceder regularmente à
verificação do estado de conservação,
funcionamento e utilização dos móveis,
máquinas e utensílios do Legislativo,
providenciando, de imediato, perante a
Diretoria de Gestão Administrativa, as
medidas que se fizerem necessárias para
reparações ou substituições; receber,
cadastrar e fazer o acompanhamento
mensal dos bens de consumo destinados
às atividades institucionais, quanto à sua
utilização e destinação; exigir a devolução
de materiais, quando fornecidos em
caráter de substituição; promover
aquisição de material, mediante
solicitação, de conformidade com as
normas vigentes; manter coordenação
com os demais órgãos da Administração
da Casa, para efeito de levantamento das
necessidades de material de consumo ou
de expediente; organizar, regularmente,
relação do material necessário à
reposição de
estoque; coordenar os
trabalhos de manutenção e controle da
portaria; atendimento ao público,
recepção, credenciamento, controle,
freqüência e encaminhamento de
pessoas; recebimento, ordenação,
classificação e encaminhamento de
correspondências, jornais, revistas e
publicações recebidos e a serem
encaminhados; atendimento ao plenário e
galeria de visitantes, aos gabinetes,
repartições administrativas; controle e
vigilância das dependências internas e
externas do Legislativo; zelar pela ordem e
segurança da Casa, sobretudo no
decorrer das sessões; desempenhar
outras funções que lhe forem
regularmente atribuídas pela Diretoria de
Gestão Administrativa; zelar pela
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deslocamento dos bens móveis e
utensílios entre as dependências da Casa;
coordenar os serviços de copa no
atendimento ao Plenário, Gabinetes e
órgãos internos da Câmara Municipal de
Guarapuava; atividades de controle do
consumo e a responsabilidade da guarda
dos materiais de limpeza e conservação
colocados à disposição da unidade;
limpeza e conservação dos móveis e
demais setores, utensílios e materiais
vinculados às atividades institucionais da
Câmara Municipal; desempenhar outras
funções regulamentares que lhe forem
atribuídas.
§ único. Ao servidor efetivo
ocupante do cargo de Coordenador do
Departamento de Serviços Administrativos
será concedido Função Gratificada
estabelecida no Anexo I da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 46º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Assistente de Controle de
Patrimônio compete: analisar o
funcionamento das diversas rotinas,
observando o desenvolvimento e
efetuando estudos e ponderações a
respeito, para propor medidas de
simplificação e melhoria dos trabalhos;
executar os serviços relativos ao
recebimento, estocagem, distribuição,
registro, inventário e identificação de
mercadorias e bens patrimoniais, dando
orientações e informações a respeito e
implantando as rotinas de trabalho, para
assegurar sua eficiente execução;
elaborar, anualmente, uma relação
detalhada dos bens patrimoniais do
Legislativo, para ser encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado, juntamente
com a prestação de contas; zelar pela
guarda e conservação do patrimônio do
Legislativo, alertando, de imediato, ao
superior, quando constatados fatos que
ponham em risco sua integridade; receber
os bens permanentes adquiridos e/ou
transferidos;
manter rigorosamente
atualizadas as fichas cadastrais do
material permanente; propor à Diretoria de
Gestão Administrativa a alienação ou
doação de bens patrimoniais da Casa
executar serviços extraordinários
correlatos a função definidos por
superiores hierárquicos.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Assistente de
Controle de Patrimônio é a constante do
Anexo II da Lei 01/2001. (Poder
Legislativo)
Art. 47º. As atribuições do cargo
efetivo de Assistente Técnico constante
da estrutura interna do Departamento de
Serviços Administrativos são as mesmas
já descritas no Art. 44º e seu § único.
Art. 48º. A ocupante do cargo
efetivo de Recepcionista compete:
executar serviços de recepção, prestando
informações e orientando o fluxo de
movimentação de pessoas; encarregar-se
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do recebimento e entrega de
correspondências, jornais e revistas;
auxiliar nos eventos da Câmara Municipal;
participar quando necessário das sessões
ordinárias e extraordinárias, auxiliando a
Secretaria Geral, atendimento ao público
em geral, outras funções correlatas ao
cargo.

manutenção e serviços, executar outras
tarefas correlatas.

§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Recepcionista é
a constante do Anexo II da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 49º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Motorista compete: dirigir
veículos automotores a qualquer ponto da
área urbana e em viagens estaduais;
manter o veículo sob sua
responsabilidade, e em perfeitas
condições de higiene e conservação;
auxiliar no carregamento e
descarregamento de materiais e
documentos; preencher formulários de
controle, registrando quilometragem,
horários de saída e retorno e locais
percorridos, entre outras.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Motorista é a
constante do Anexo II da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 50º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Chefe de Serviços Gerais
compete: supervisionar atividades
relacionadas à manutenção predial, de
carpintaria e de marcenaria, realizar o
acompanhamento de serviços de
manutenção em geral como limpeza,
hidráulica, elétrica, jardinagem e
almoxarifado, executar outras atividades
correlatas.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Chefe de
Serviços Gerais é a constante do Anexo II
da Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 51º. A ocupante do cargo de
Copeira compete: elaborar a confecção
de café e chá para os gabinetes,
servidores e visitantes; manter os
equipamentos de cozinha em perfeitas
condições de uso e higiene; executar
trabalhos de copa nas sessões ordinárias,
extraordinárias e solenes; trajar
vestimenta com asseio; outras funções
inerentes ao cargo.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Copeira é a
constante do Anexo II da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 52º. A ocupante do cargo
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais
compete: promover a higienização de
mobiliários, equipamentos, pisos, janelas,
vidros e sanitários, preservando os
ambientes de trabalho; zelar pela
conservação de plantas e jardins; remover
entulhos e lixo, auxiliar nos serviços de
copa e de competência do assistente de

§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Auxiliar de
Serviços Gerais é a constante do Anexo II
da Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 53º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Assistente de Manutenção e
Serviços compete: execução e
manutenção de serviços de alvenaria,
carpintaria e marcenaria tais como:
instalação, reparo, substituição e limpeza
de peças e componentes; atuar na
conservação de paredes, fachadas,
telhados e pisos; recuperar e
impermeabilizar superfícies e aplicar
revestimentos diversos; executar
pequenos reparos hidráulicos, pinturas;
consertos e ajustes em forros, divisórias,
portas e janelas, reparos em pisos e
assoalhos; consertar móveis em geral;
executar pinturas internas e externas;
executar pequenos reparos. Executar
outras atividades correlatas.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Assistente de
Manutenção e Serviços é a constante do
Anexo II da Lei 01/2001. (Poder
Legislativo)
Art. 54º. Ao coordenador do
Departamento de Informática, Áudio e
Vídeo compete: coordenar, orientar e
controlar as atividades relacionadas ao
processo de informatização, bem como o
adequado uso das ferramentas de
tecnologia da informação; elaborar planos
e projetos para a implantação de sistemas
de informação; desenvolver sistemas
informatizados e administrar ambiente
informatizado; prestar suporte em
sistemas informatizados, administrados
pela Instituição; elaborar documentação
para ambiente informatizado; estabelecer
e divulgar padrões para ambiente
informatizado; orientar, coordenar e
controlar projetos em ambiente
informatizado; pesquisar tecnologias em
informática; exercer e acompanhar
atividades de assessoramento técnico e
supervisão em projetos de sistemas de
informação; executar atividades de
processamento de dados; proporcionar
esquemas de backups eficientes, bem
como esquemas de recuperação e
segurança, em caso de falhas
operacionais e sinistros; oferecer
treinamento e reciclagem aos servidores
usuários do sistema; supervisionar os
serviços de implantação, atualização,
supervisão e manutenção da rede do
sistema, bancos de dados e arquivos,
dentre outros serviços de suporte técnico e
de supervisão; estabelecer intercâmbios,
com órgãos de pesquisa ou detentores de
informações, que possam ser de interesse
da Câmara Municipal; Áudio/Vídeo programar, organizar e otimizar a
utilização dos equipamentos de áudio e
vídeo, com vistas a atender aos serviços
da Câmara Municipal; dirigir a execução
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dos serviços de áudio e vídeo, seu
planejamento e operação;
responsabilizar-se pela seleção e
adequação de sistemas áudio e vídeo,
acompanhando sua implantação;
responsabilizar-se pela seleção de
programas e equipamentos de áudio e
vídeo da Câmara de Vereadores;
supervisionar os trabalhos de gravação,
operação e controle dos serviços em
execução; identificar, com o apoio do
Departamento de Recursos Humanos, as
necessidades de treinamento do pessoal
em informática, áudio e vídeo e
cinematografia; estudar normas internas e
orientar todas as unidades da Câmara
Municipal, no que diz respeito aos
procedimentos cinematográficos;
providenciar e acompanhar os reparos
que se fizerem necessários nos
equipamentos de áudio e vídeo; dirigir os
serviços da estrutura de áudio e vídeo,
providenciando e controlando o acesso
por usuários internos e externos;
supervisionar o atendimento aos usuários
internos e externos, quanto ao uso dos
equipamentos de áudio e vídeo
disponíveis na Câmara Municipal; definir e
implementar política de segurança de
dados nos equipamentos de áudio e vídeo
da Câmara Municipal; manter-se
atualizado quanto à evolução da
tecnologia de áudio e vídeo e
cinematografia, visando à utilização de
novos recursos; exercer outras atividades
correlatas.
§ único. Ao servidor efetivo
ocupante do cargo de Coordenador do
Departamento de Informática, Áudio e
Vídeo será concedido Função Gratificada
estabelecida no Anexo I da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 55º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Analista de Sistemas compete:
Desenvolver trabalhos de natureza
técnica inerente a área; prestar suporte
técnico e metodológico no
desenvolvimento de sistemas e
manutenção nos sistemas de informação;
administrar banco de dados; disseminar
recursos de software e hardware voltados
ao tratamento de informações como a
comunicações de dados em ambiente
interconectados, além de suporte técnico.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Analista de
Sistemas é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 56º. A ocupante do cargo
efetivo de Telefonista compete: operar a
central telefônica no recebimento e na
realização externa de ligações; efetuar a
transferência de ligações para ramais
internos, prestar informações e localizar
pessoas; consulta a listas telefônicas;
elaborar cadastro de telefones dos
servidores, vereadores e autoridades;
elaborar lista de ramais internos, receber e
enviar fac-símile, zelar pelo equipamento;
realizar controle das ligações telefônicas,
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entre outras.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Telefonista é a
constante do Anexo II da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 57º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Operador de Filmagens
compete: Realizar gravações em vídeos
em diversos gêneros, em ambientes
interno ou externo, utilizar câmeras de
filmagens de diferentes tamanhos,
tecnologias e formatos; entender e
compreender a linguagem do jornalismo,
utilizar vocabulário técnico específico para
comunicar-se com os outros profissionais
das equipes de produção; entender e
reconhecer as inter-relações existentes
nos meios de comunicação de massa e os
valores culturais da sociedade;
compreender os padrões éticos da
comunicação regulamentados pela
legislação em vigor; entender a evolução
tecnológica das câmeras e vídeos
profissionais; identificar e caracterizar os
diversos tipos de câmeras de filmagens,
relacionando-as à natureza das
produções; saber utilizar os componentes
mecânicos de uma câmera, tais como
tripé, base ou pedestal, cabeça de câmera
e videoteipe docável; saber identificar e
utilizar os diversos tipos de lentes
convexas, côncavas, objetivas normais,
objetivas grande-angulares, teleobjetivas
e objetivas zoom; identificar e caracterizar
as diversas formas de modulação, os
equipamentos de captação,
processamento e acabamento de imagens
e sons e os equipamentos auxiliares de
transmissão; operar o diafragma/íris e o
anel de focalização da câmera, para obter
imagens adequadas (luminosidade e foco)
ou obter efeitos subjetivos (valorização da
obra audiovisual); operar a câmera em
tomadas de diversos ângulos (câmera
alta, câmera baixa, reversão de ângulo e
contra-plano) e em movimentos
diversificados (PAN-H, PAN-V, Travelling e
Zooming); executar outras tarefas
correlatas.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Operador de
Filmagens é a constante do Anexo II da Lei
01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 58º. As atribuições do cargo
efetivo de Assistente Técnico constante
da estrutura interna do Departamento de
Informática, Áudio e Vídeo são as mesmas
já descritas no Art. 44º e seu § único.
CAPÍTULO IX
DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA
Art. 59º. A Diretoria de Gestão
Financeira apresenta a seguinte estrutura
para efeito de lotação: Diretor de Gestão
Financeira – 01 (uma) vaga,
Departamento de Contabilidade:
Coordenador – 01 (uma) vaga – Função
Gratificada/efetivos, Contadora – 01 (uma)
vaga/efetivo, Assistente de Contabilidade
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– 01 (uma) vaga/efetivo, Departamento
de Tesouraria e Caixa: Coordenador – 01
(uma) vaga – Função Gratificada/efetivos,
Analista Financeiro – 01 (uma)
vaga/efetivo,
Assistente Técnico – 01
(uma) vaga/efetivo.
Art. 60º. A Diretoria de Gestão
Financeira, vinculada a Presidência, tem
como atribuições coordenar, orientar e
controlar as atividades relacionadas ao
processo orçamentário, à contabilidade e
à gestão dos serviços de tesouraria.
Art. 61º. O Diretor de Gestão
Financeira tem as atribuições de
planejamento, coordenação e supervisão
dos trabalhos de elaboração
orçamentária, bem como de
acompanhamento e controle de sua
execução; a execução das atividades de
supervisão, análise e certificação da
exatidão, integridade e autenticidade dos
atos e fatos contábeis e seus registros;
execução das atividades pelo controle
interno da Câmara Municipal; a execução
das atividades de orientação e
acompanhamento dos serviços de
escrituração e registros contábeis; a
execução das atividades de orientação e
acompanhamento dos serviços de
recebimento, pagamento, assinar quando
determinado conjuntamente com o
Presidente do Poder Legislativo os
cheques de emissão da tesouraria,
averiguar a guarda e movimentação dos
valores monetários da Câmara Municipal;
§ único. A remuneração do cargo
de provimento em comissão de Diretor de
Gestão Financeira é a constante do Anexo
I da Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 62º. Ao Coordenador do
Departamento de Contabilidade
compete: coordenar, programar, implantar
e controlar procedimentos nas áreas de
contabilidade, orçamento e prestação de
contas da Câmara Municipal de
Guarapuava.
§ único. Ao servidor efetivo
ocupante do cargo de Coordenador do
Departamento de Contabilidade será
concedido Função Gratificada
estabelecida no Anexo I da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 63 º. A ocupante do cargo
efetivo de Contadora compete :
Observando a Lei 4320/64 e a LC
101/2000 entre outras, coligir e preparar
dados financeiros; efetuar lançamentos
dos documentos de despesa e receita;
organizar demonstrativos e relatórios
contábeis; efetuar o fechamento de
balanços; avaliação de despesas com
pessoal entre outras; redigir, revisar,
calcular, digitar documentos contábeis
diversos, operando equipamentos;
promover prestações de contas junto ao
Tribunal de Contas do Paraná; classificar
as despesas analisando a natureza das
mesmas para apropriar custos de bens e
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serviços e assinar e responder
tecnicamente pela área contábil da
Câmara Municipal de Guarapuava.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Contadora é a
constante do Anexo II da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
Art. 64º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Assistente de Contabilidade
compete: Auxiliar e assessorar na
redação, revisão, cálculos, digitação e
lançamento de documentos contábeis
diversos tais como empenho prévio,
pagamento e liquidação contábil,
operando equipamentos; promover a
classificação das despesas analisando a
natureza das mesmas para apropriar
custos de bens e serviços, promover a
organização e o arquivamento de
documentação contábil, desempenhar
ainda outras funções correlatas ao cargo.
§ único. A remuneração do cargo
de provimento efetivo de Assistente de
Contabilidade é a constante do Anexo II da
Lei 01/2001. (Poder Legislativo)
Art. 65º. Ao Coordenador do
Departamento de Tesouraria e Caixa
compete: coordenar, programar, implantar
e controlar procedimentos nas áreas de
contas a receber, contas a pagar e a
gestão da disponibilidade da Câmara
Municipal de Guarapuava, promover o
recebimento das importâncias devidas à
Câmara Municipal; efetuar o pagamento
da despesa, de acordo com as
disponibilidades de numerário; promover a
guarda e conservação dos dinheiros e
valores da Câmara Municipal; requisitar
talões de cheques aos bancos; incumbirse dos contatos com estabelecimentos
bancários, em assuntos de sua
competência visando a instituição de
pagamento e ou transferências
eletrônicas; determinar a preparação dos
cheques para os pagamentos autorizados;
promover a publicação, diariamente, do
movimento de caixa do dia anterior;
promover o registro dos títulos e valores
sob sua guarda e providenciar depósitos
nos estabelecimentos de crédito;
determinar o recebimento de suprimentos
de numerários, necessários aos
pagamentos de cada dia, mediante
cheques ou ordens bancárias;
providenciar o recolhimento das
contribuições previdenciárias dos
servidores da Câmara Municipal;
providenciar o recolhimento do imposto de
renda, incidente na fonte, sobre os
rendimentos pagos a qualquer título aos
Vereadores, aos servidores da Câmara de
Municipal e a terceiros; exercer outras
atividades correlatas.
§ único. Ao servidor efetivo
ocupante do cargo de Coordenador do
Departamento de Tesouraria e Caixa será
concedido Função Gratificada
estabelecida no Anexo I da Lei 01/2001.
(Poder Legislativo)
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Art. 66º. Ao ocupante do cargo
efetivo de Analista Financeiro compete:
elaborar sob orientação, planos iniciais de
organização orçamentária/financeira,
boletins gerenciais, formulários, relatórios
nas áreas financeira/administrativa; digitar
processos; promover cadastramento de
fornecedores; elaborar métodos de
arquivo; proceder a tramitação de
processos; atuar, auxiliar na gestão de
tesouraria e caixa, assinar se for assim
determinado os cheques de emissão da
tesouraria em conjunto com a presidência,
atender ao público em geral e outras
funções correlatas ao cargo.

acompanhados de seus respectivos
símbolos, são os estabelecidos no Anexo I
da Lei 01/2001 – Poder Legislativo.

Art. 67º. As atribuições do cargo
efetivo de Assistente Técnico constante
da estrutura interna do Departamento de
Tesouraria e Caixa são as mesmas já
descritas no Art. 44º e seu § único.
CAPÍTULO X
DOS CARGOS E FUNÇÕES DE
ASSESSORAMENTO,
COORDENAÇÃO, DIREÇÃO E CHEFIA
Art. 68º. Extinto o órgão da atual
estrutura administrativa, automaticamente
extinguir-se-á o cargo em comissão
correspondente à sua direção.
Art. 69º. Os servidores efetivos
que forem designados para o exercício de
cargo em comissão deverão optar:

§ único. Os servidores públicos
de provimento em comissão não serão
remunerados por horas-extras de
trabalho.
Art. 73º. Os ocupantes dos
cargos de assessoramento, coordenação,
direção e chefia serão nomeados pelo
Presidente da Câmara Municipal,
excetuados os cargos de provimento
efetivo já existente realizados por meio de
concurso público.
§ único. Fica vedado aos
membros do Poder Legislativo do
Município de Guarapuava, nomear ou
requisitar cônjuge, companheiro ou
parente, consangüíneo ou afim, até
terceiro grau civil, para cargos ou
empregos em comissão, bem como
mantê-los nesses cargos ou empregos
sob sua chefia imediata.
Art. 74º. Os titulares dos cargos
de Coordenador de Controle Interno,
Diretor de Gabinete da Presidência,
Procurador e ou/ Assessor Jurídico,
Assessor de Imprensa e os Diretores de
Gestão Legislativa, Financeira e
Administrativa reportar-se-ão diretamente
ao Presidente da Câmara Municipal de
Guarapuava.

I – pela remuneração do cargo
efetivo;
II – pela remuneração do cargo de
Provimento em Comissão.
§ 1º. O servidor que optar pela
remuneração de seu cargo efetivo,
constante do Anexo II da Lei 01/2001 –
Poder Legislativo; fará jus, ainda, a 50%
(cinqüenta por cento) calculados sobre o
valor símbolo do cargo em comissão a que
vier a ocupar a título de gratificação
opcional pelo exercício de cargo em
comissão constante do art. 85, item II e art.
87 da Lei Complementar 01/1991.
Art. 70º. As funções gratificadas,
exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos
previstos em Lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, coordenação,
chefia e assessoramento.

§ único. Os servidores públicos
em cargo de provimento em comissão, de
livre nomeação e exoneração, investidos
nos cargos de Assessor de Gabinete e
Coordenador de Gabinete Parlamentar,
são de responsabilidade do Gabinete do
Vereador ao qual está lotado.
Art. 75. As funções gratificadas
correspondem a encargos de
coordenação de nível hierárquico inferior
ao de Diretor, que não fazem parte das
atribuições próprias dos cargos de
provimento efetivo, não constituindo
situação permanente e sim vantagem
transitória.
§ 1º. Somente serão designados
para o exercício de funções de gratificadas
servidores públicos ocupantes de cargos
efetivos.
§ 2º. É vedada a acumulação de
funções gratificadas.

Art. 71º. A substituição do titular
de cargo em comissão não será
remunerada, em caso de afastamento
legal voluntário inferior a 45 (quarenta e
cinco) dias.

§ 3º. A quantidade máxima de
vagas criadas a título de função
gratificada, exclusiva de servidor de cargo
efetivo, fica limitada ao mesmo número de
cargos em comissão não podendo ser
inferior a 15% (cinco) por cento.

Art. 72º. Os cargos de provimento
em comissão e as funções gratificadas de
efetivos, necessários ao funcionamento
da Câmara Municipal de Guarapuava, de
livre nomeação e exoneração,

§ 4º. Aos membros da Comissão
de Controle Interno será concedida a
função gratificada nos mesmos termos
constantes do nível FG/ef., do Anexo I da
Lei 01/2001.
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§ 5º. A quantidade máxima de
vagas criadas a título de cargos de
provimento em comissão fica limitada a
número igual ou inferior ao de cargos
efetivos nomeados, incluindo-se no
cálculo as funções gratificadas exclusivas
de ocupantes de cargo efetivo.
Capítulo XI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 76º. A Estrutura
Organizacional da Câmara Municipal de
Guarapuava, estabelecida nesta
Resolução, entrará em funcionamento
gradativamente, à medida que os órgãos
que a compõem forem sendo implantados,
segundo as conveniências da
Administração do Poder Legislativo e as
disponibilidades de recursos.
§ único. A implantação dos
órgãos constantes desta Resolução farse-á através do provimento das
respectivas direções, assessorias,
coordenações e chefias da dotação dos
recursos humanos, materiais e financeiros
indispensáveis ao seu funcionamento.
Art. 77º. Os órgãos e unidades da
Câmara Municipal de Guarapuava devem
funcionar perfeitamente articulados entre
si, em regime de mútua colaboração.
Art. 78º. As designações de
substitutos processar-se-ão sempre por
ato expresso do Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava.
§ único. Em hipótese alguma
poderá ocorrer o afastamento do titular de
uma unidade, sem a correspondente
indicação de seu substituto.
Art. 79º. A revisão geral dos
vencimentos estabelecidos art. 25 da Lei
01/2001, anexos I e II será concedida para
os cargos de provimento efetivo, em
comissão e as funções gratificadas.
Art. 80º. Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando a Resolução nº. 16/2001 e
demais disposições em contrario.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Guarapuava, em 08 de maio de 2012.
(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exercício
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Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela,
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação,
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1770, data em que se comemorava a
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.
Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.

