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Lei Municipal Nº 354/93

Ano XVII

Nº 720

LEI Nº 1936/2011

LEI Nº 1938/2011

SÚMULA: Fixa o piso salarial dos SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS.

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar
a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do
Município de Guarapuava para o exercício de 2011.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sancionou a seguinte Lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar o
piso salarial dos Servidores Públicos Municipais da Administração
Direta, Aposentados e Pensionistas do Município de Guarapuava em
R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a partir de 01.01.2011.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01.01.2011, revogando a Lei nº 1878/2010 e
demais disposições em contrário.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica autorizado o Executivo Municipal a efetuar
abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente do
Município de Guarapuava, no valor de 11.400.000,00 (onze
milhões e quatrocentos mil reais) para as dotações abaixo
relacionadas:

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de fevereiro
de 2011.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

LEI Nº 1937/2011
SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir
ação no Plano Plurianual 2010-2013 e na LDO 2011.
A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir
na Lei Municipal nº 1819/2009 - Lei do Plano Plurianual 2010-2013 e
na Lei nº 1911/2010 LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária para o
exercício de 2011 as seguintes ações:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Programa: 0011 – GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS

Art. 2º - Como recursos para abertura do Crédito
Adicional Especial de que trata o artigo anterior da presente Lei,
serão utilizados as receitas provenientes de operação de crédito
autorizadas pela Lei Municipal 1855/2009.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapuava, em 15 de fevereiro
de 2011.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº 2247/2011

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Programa: 0005 – EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA

SÚMULA: Aprova o REGULAMENTO GERAL DE
CONCURSOS, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
ESTABELECE

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de fevereiro
de 2011.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

REGULAMENTO GERAL DE CONCURSOS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Este regulamento institui normas gerais para a
realização de Concursos Públicos para provimento de cargos

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
efetivos e emprego público da
Administração Direta e Indireta da
Prefeitura do Município de Guarapuava.
Art. 2º - Na Administração Direta,
o recrutamento e a seleção de pessoal
serão executados pela Secretaria de
Administração, através do Órgão de
Recursos Humanos e na Administração
Indireta, por órgão equivalente.
Art. 3º - A abertura de Concurso
Público dependerá de autorização do
Chefe do Poder Executivo, a ser obtida
através de pedido do órgão interessado,
sendo, instruído com informações do
Órgão de Recursos Humanos, sobre a
existência de cargos vagos e a sua
denominação, bem como instruído com
informações contábeis referente a
aspectos financeiro e orçamentário.
Art. 4º - Os concursos, no âmbito
da Administração Direta, serão dirigidos e
orientados pela Secretaria de
Administração, que nomeará uma
Comissão Especial de Concurso
composta por, no mínimo, 05 (cinco)
membros, que terá a finalidade de
organizar, acompanhar e fiscalizar a
elaboração e a realização do certame.
Parágrafo Único - Durante a
realização do Concurso Público poderão
ser designados substitutos, em caso de
impedimento de qualquer dos membros
desta Comissão.
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i) realização das provas objetivas,
prova títulos, prova prática, e prova de
aptidão física, quando as atribuições do
cargo o exigir, com publicação do
respectivo resultado;
j) correção e julgamento das
provas e publicação do resultado no Órgão
Oficial do Município;
k) apresentação dos títulos e
julgamento dos títulos com divulgação do
resultado, quando for o caso;
l) aplicação e avaliação de prova
prática com divulgação do resultado,
quando for o caso;
m) aplicação e avaliação de prova
de aptidão física com divulgação do
resultado, quando for o caso;
n) elaboração do resultado final
pela Comissão Especial de Concurso,
contendo a relação dos aprovados;
o) homologação do resultado final
pelo Chefe do Poder Executivo ou Órgão
equivalente da Administração Indireta;
p) publicação do resultado final e
da homologação no Órgão Oficial do
Município.
q) publicação de todos os editais
na internet e no Órgão Oficial do
Município.

Art. 5º - Para a realização do
concurso, a Administração Municipal
atenderá aos princípios constitucionais da
legalidade, formalidade, impessoalidade,
economicidade, razoabilidade,
moralidade e publicidade, vinculando-se a
este regulamento e respectivos Editais.

I - publicação de comunicado em
jornal de circulação regional, constando
um resumo do Edital de abertura do
Concurso;

Art. 6º - A realização de Concurso
Público compreenderá as seguintes fases:

II - publicação do Edital completo
no Órgão Oficial do Município;

a) pronunciamento das
autoridades administrativas competentes
sobre a medida proposta;

Art. 8º - O Edital, na esfera da
Administração Direta, será elaborado pela
Comissão Especial de Concurso com
acompanhamento do Órgão de Recursos
Humanos e com auxílio das Secretarias
envolvidas no processo, com observância
das legislações nacional e municipal
vigentes, sendo subscrito pelo seu titular e
pelo Secretário de Administração, salvo
quando o certame for terceirizado.

b) autorização do Chefe do Poder
Executivo para a respectiva realização;
c) instituição das respectivas
comissões;
d) publicação do comunicado de
abertura do concurso, em jornal de
circulação regional;
e) divulgações do Edital completo
de abertura do concurso, com publicação
no Órgão Oficial do Município;
f) inscrição dos candidatos;
g) homologação e publicação das
inscrições no Órgão Oficial do Município;
h) divulgação por Edital do dia,
local e sala estabelecidos para a
realização das provas, com publicação no
Órgão Oficial do Município;

Art. 7º - A publicidade do
Concurso se processará através de:

Art. 9º - O Edital de concursos
estabelecerá, dentre outros:
a) as datas, horários e local de
inscrição;
b) os requisitos gerais e
específicos para a inscrição, bem como os
exigidos para a nomeação;
c) nível de escolaridade exigido
para cada cargo;
d) os cargos a serem providos, requisitos
para o exercício, regime de trabalho,
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número de vagas e os vencimentos
correspondentes;
e) os tipos de provas e/ou fase;
f) o prazo de validade do
concurso;
g) a nota mínima exigida para
aprovação em cada prova e/ou fase, bem
como os critérios para a determinação da
nota final;
h) o valor e a natureza dos títulos
a serem considerados, quando for o caso;
i) o valor e o tipo de prova de
aptidão física, quando for o caso;
j) o valor e o tipo de prova prática,
quando for o caso;
k) os critérios especiais de
desempate;
l) o número de vagas destinadas
às pessoas portadoras de necessidades
especiais;
m) outras informações julgadas
necessárias.
CAPÍTULO II
DAS INSCRIÇÕES
Art. 10 - A inscrição no Concurso
Público implicará a aceitação tácita das
normas estabelecidas neste
Regulamento, no respectivo Edital de
abertura de concurso público, bem como
em outros editais que forem publicados
durante a realização do Concurso Público,
cujas regras, normas, critérios e condições
obrigam-se os candidatos a cumprir.
Art. 11 - O candidato assume total
responsabilidade pelas informações
prestadas na efetivação da inscrição, e
pelas conseqüências de eventuais erros,
omissões, falsidade de informações no
preenchimento de qualquer de seus
campos, o que poderá implicar a não
homologação da inscrição, na eliminação
do candidato do concurso e ainda na
nulidade de eventual nomeação.
Art. 12 - O pedido de inscrição
para os candidatos em geral será efetuado
via Internet, em página a ser divulgada em
edital, que deverá ser devidamente
preenchido pelo candidato.
Parágrafo Único - Poderão a
critério da Administração Municipal, serem
efetuadas inscrições através de formulário
próprio e local específico para
recebimento.
Art. 13 - A inscrição somente será
aceita após a confirmação do pagamento
do valor inerente à taxa de inscrição, não
se responsabilizando o Município de
Guarapuava, pelo não recebimento da
confirmação bancária do recolhimento do
valor da taxa de inscrição.
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Art. 14 - A Prefeitura do Município
de Guarapuava não se responsabilizará
pelas inscrições que deixarem de ser
concretizadas por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação ou outros fatores
técnicos que impossibilitem a
transferência de dados.
Art. 15 - A relação geral dos
candidatos que tiverem as inscrições
homologadas, como também o local e
horário de realização das provas, com o
respectivo ensalamento dos candidatos,
será divulgada na página oficial do
município, bem como publicada no Órgão
Oficial do Município.
Art. 16 - Os pedidos de inscrição
para homologação, serão recebidos pela
Comissão Especial de Concurso, ou ainda
por instituição contratada para esta
finalidade.
Art. 17 - O candidato que fizer
declaração falsa ou inexata na sua
inscrição terá a mesma cancelada e serão
anulados todos os atos dela decorrentes.
Art. 18 - A isenção da taxa de
inscrição poderá ser solicitada conforme
legislação municipal vigente.
DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS
Art. 19 - É assegurado à pessoa
portadora de necessidades especiais o
direito de inscrever-se a uma das vagas
reservadas no edital de concurso do
Município, desde que haja compatibilidade
da deficiência apresentada pelo candidato
com o exercício das atribuições do cargo,
devendo o candidato observar, no ato da
inscrição, além das condições gerais
estabelecidas no Edital do concurso,
também as condições especiais, para que
possa fazer uso das prerrogativas que lhe
são atribuídas.
Art. 20 - Fica reservado às
pessoas portadoras de necessidades
especiais, desde que inscritos nesta
condição, o percentual de até 10% (dez
por cento) das vagas ofertadas em cada
certame, de conformidade com a Lei
Complementar nº 01/91.
Art. 21 - São consideradas
pessoas com necessidades especiais
aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no artigo 4o do Decreto
Federal no 3.298/99 e suas alterações.
Art. 22 - O candidato portador de
necessidades especiais participará dos
concursos em igualdade de condições
com os demais candidatos, no que
concerne ao horário e local de aplicação
das provas, ao conteúdo da prova, aos
tipos de avaliações a que estarão sujeitos,
aos critérios de aprovação e à nota mínima
exigida para aprovação, a exceção das
condições especiais para realização da
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Prova Objetiva estabelecida nos editais de
abertura.
Art. 23 - A pessoa portadora de
necessidades especiais ao efetivar a sua
inscrição deverá declarar essa condição
na ficha de inscrição, bem como, o
candidato que necessitar de condição
especial para realização da Prova
Objetiva, deverá também declarar e
especificar tal condição, pois, se assim
não o fizerem, o candidato portador de
necessidades especiais perderá a
prerrogativa de concorrer às vagas
ofertadas em cada certame aos
candidatos portadores de necessidades
especiais, concorrendo às vagas gerais,
como também, o candidato que necessitar
de condições especiais para realizar a
prova, não a terá, não sendo admitida a
interposição de recurso nestas hipóteses.
Art. 24 - O candidato
regularmente inscrito na condição de
portador de necessidades especiais, bem
como os que indicarem na inscrição a
necessidade de condição especial para
realizar a Prova Objetiva, deverá
apresentar:
a) Laudo Médico original
contendo carimbo e assinatura do
profissional, atestando a patologia e o grau
da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente a Classificação
Internacional de Doença – CID, bem como
a provável causa da deficiência,
constando o nome e documento de
identidade do candidato;
b) documentação demonstrando
a necessidade de condição especial para
realização da Prova Objetiva.
Art. 25 - A Comissão Especial de
Concurso ou a Empresa contratada para
realização do certame, emitirá parecer,
tomando como base as seguintes
observações:
a) as informações fornecidas pelo
candidato na ficha de inscrição;
b) os documentos apresentados
pelo candidato indicando a deficiência ou a
necessidade de condição especial para
realização da Prova Objetiva;
c) a CID (Classificação
Internacional de Doenças).
Art. 26 - Diante dos elementos
apresentados pelo candidato a Comissão
Especial de Concurso, ou a Empresa
contratada para a realização do certame
decidirá:
a) se o candidato se enquadra na
condição de portador de necessidades
especiais, nos termos estabelecidos pela
legislação;
b) se o candidato possui
necessidade de condições especiais para
realizar a Prova Objetiva, indicando as
condições que deverão ser observados
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pela Comissão de Coordenação do
Concurso, ou a Empresa contratada para
realização do certame.
Art. 27 - O candidato que deixar
de apresentar os documentos exigidos na
letra “a” do art. 24 deste regulamento, ou
que não se enquadrar na condição de
portador de necessidades especiais,
perderá esta prerrogativa de concorrer na
condição de candidato com necessidades
especiais, passando a concorrer nas
mesmas condições dos demais
candidatos.
Art. 28 - O resultado das
inscrições dos candidatos que se
declararam portadores de necessidades
especiais serão divulgados na página
oficial do município, juntamente com a
homologação e ensalamento das
inscrições gerais.
Art. 29 - Caberá recurso em caso
de indeferimento da inscrição do
candidato não considerado portador de
necessidades especiais, o qual deverá
estar devidamente fundamentado e ser
protocolizado conforme estabelecido em
Edital.
Art. 30 - O Edital com os
resultados dos recursos que forem
impetrados em função das situações
especificadas no item anterior, será
divulgado na internet e publicado no órgão
oficial do município.
Art. 31 - O candidato, portador de
necessidades especiais, participará em
igualdade de condições com os demais
candidatos na Prova Objetiva e, uma vez
classificado e convocado para demais
fases e/ou provas, participará em
igualdade de condições, não ficando
eximido de qualquer tipo de avaliação.
Art. 32 - Para inscrição como
pessoa portadora de necessidades
especiais, o candidato deverá observar, no
momento da inscrição, os procedimentos
específicos previstos no art. 24 deste
regulamento, assecuratórios de
tratamento especial a esse grupo, caso
contrário não concorrerá às vagas
reservadas, mas automaticamente às
vagas de ampla concorrência, e nem terá
direito às prerrogativas asseguradas neste
regulamento às pessoas portadoras de
necessidades especiais.
Art. 33 - O candidato que for
nomeado na condição de pessoa
portadora de necessidades especiais não
poderá argüir ou utilizar essa condição
para pleitear ou justificar mudança de
cargo/função, relotação, readaptação,
redução de carga horária, alteração de
jornada de trabalho, limitação de
atribuições e assistência de terceiros no
ambiente do trabalho para o desempenho
das atribuições do cargo.
Art. 34 - Ao efetuar a inscrição no
Concurso Público como pessoa portadora
de necessidades especiais, o candidato
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adere às regras do Edital e
automaticamente fica ciente, para todos
os efeitos e fins de direito, que se aprovado
e convocado deverá efetuar a avaliação
para verificação da compatibilidade entre
a deficiência e as atribuições do cargo e os
demais exames pré-admissionais exigidos
pela Saúde Ocupacional, sob pena de
perda do direito à nomeação.
Art. 35 - A convocação para
nomeação do candidato portador de
necessidades especiais aprovado em
concurso, observará o número de vagas
disponibilizados no Edital de abertura do
certame e o estabelecido na legislação em
vigor.
Art. 36 - As vagas destinadas às
pessoas portadoras de necessidades
especiais não preenchidas, serão
revertidas para os demais candidatos
aprovados e classificados na listagem
geral.
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e) prestar toda colaboração e
assistência às demais comissões
especialmente constituídas.
f) coordenar e fiscalizar a
preparação dos materiais necessários
para a realização do concurso, tais como:
cadernos de provas, folha de respostas,
ensalamento, preparação de salas, e
outras;
g) orientar os fiscais de sala sobre
os procedimentos a serem adotados na
aplicação da prova;

Parágrafo Único - Poderão ser
estabelecidos no Edital limitações e
requisitos para o exercício de cargo em
p a r t i c u l a r, j u s t i f i c á v e i s p e l a s
peculiaridades da atividade a ser
desenvolvida.
CAPÍTULO III
DAS COMISSÕES DE CONCURSO
Da Comissão Especial
Art. 38 - Para a realização de
Concurso Público, o Município nomeará,
em todas as fases, uma Comissão
Especial de Concurso, com a finalidade de
organizar, coordenar, supervisionar,
executar, orientar e fiscalizar a elaboração
e a realização do concurso, a qual será
composta por, no mínimo, 05 (cinco)
membros.
Art. 39 - Competirá à Comissão
Especial de Concurso, quando da
execução da totalidade do certame:
a) coordenar, supervisionar,
orientar e fiscalizar o concurso em todas
as suas etapas;
b) orientar e supervisionar os
servidores responsáveis pelo inscrição
dos candidatos sobre os procedimentos a
serem adotados;
c) efetuar a conferência dos
documentos exigidos para a inscrição dos
candidatos, procedendo a sua
homologação, mediante divulgação em
Edital;
d) orientar as demais comissões
e/ou bancas sobre os critérios
especificados em Edital referente a
elaboração das provas;

solicitado pelas autoridades
administrativas competentes;
h) avaliação da prova de títulos,
quando for o caso.
Da Comissão de Aplicação de Prova
Prática e Prova de Aptidão Física
Art. 43 - A preparação das provas
prática e prova de aptidão física serão
elaboradas pela Comissão Especialmente
constituída, observado os aspectos legais.

h) coordenar a distribuição dos
envelopes de provas, folhas de respostas
e demais materiais utilizados na aplicação
das provas;

Art. 44 - A Comissão de aplicação
de prova prática e prova de aptidão física,
será composta por profissionais
pertencentes ou não ao funcionalismo
municipal, de reconhecida idoneidade
moral e formação na área das provas.

i) coordenar, supervisionar,
orientar e fiscalizar a aplicação das provas
escritas, provas práticas, e aptidão física;

Da Gratificação para os integrantes de
Comissão

j) viabilizar a recepção de títulos.
Art. 37 - A publicação do Edital
será efetivada, necessariamente, com 35
(trinta e cinco) dias de antecedência da
data da realização das provas.
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k) coordenar, orientar e fiscalizar
o processamento dos resultados do
concurso, com a apuração da
classificação dos candidatos.
Da Comissão Examinadora de Prova
Objetiva e Prova de Títulos
Art. 40 - A preparação das provas
objetivas será de responsabilidade da
Comissão Examinadora especialmente
constituída para tal fim.
Art. 41 - A Comissão
Examinadora será composta por
profissionais pertencentes ou não ao
funcionalismo municipal, de reconhecida
idoneidade moral e formação na área das
matérias a examinar.
Art. 42 - Competirá à Comissão
Examinadora:
a) elaborar os programas de
provas objetivas, quando for o caso;
b) elaborar as provas objetivas,
baseando-se no programa de provas
divulgado em edital, quando for o caso;
c) manter em segredo, até o
momento em que forem apresentadas aos
concursados, as questões constitutivas da
prova e o gabarito oficial;
d) proceder à avaliação e o
julgamento das provas objetivas, quando
for o caso;
e) fornecer o gabarito oficial da
prova objetiva, visando à correção dos
gabaritos dos candidatos;
f) fazer reexame da prova
objetiva, se eventualmente necessário,
mediante regular procedimento, quando
for o caso;
g) emitir parecer sobre questões
referentes ao concurso, sempre que

Art. 45 - O servidor quando
membro de Comissão Especial de
Concurso, Comissão Examinadora e
demais Comissões especialmente
constituídas para a realização do
Concurso Público, a critério da
Administração, poderá ser gratificado pelo
trabalho desenvolvido, mediante
regulamentação específica.
CAPITULO IV
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
Art. 46 - Nos concursos que o
Município realizar, todas as provas
poderão ser de caráter eliminatório.
Art. 47 - Os programas sobre os
quais versarão as provas serão entregues
para os candidatos no ato da inscrição, ou
ficarão disponíveis na página oficial do
município como anexo do edital de
abertura.
Art. 48 - Sem prévia autorização
no Edital respectivo, não será permitida a
consulta de nenhuma espécie de livro,
revista ou folheto, nem a utilização de
máquina calculadora, durante as provas,
nem mesmo utilização de quaisquer
equipamentos eletrônicos.
Art. 49 - Em nenhuma hipótese
haverá segunda chamada de prova.
Art. 50 - A assinatura do
candidato será lançada em lista de
presença, especialmente elaborada com o
respectivo número de identificação.
Art. 51 - As salas de provas serão
previamente fiscalizadas por pessoas
especialmente designadas pela Comissão
Especial de Concurso, sendo vedado o
ingresso de pessoas estranhas, antes e
durante a realização das provas.
Art. 52 - Competirá à Comissão
Especial de Concurso instruir os fiscais de
sala, visando proibir comunicações entre
os candidatos durante as provas, bem
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como quanto ao uso de livros, apostilas ou
qualquer material, cuja utilização não
tenha sido facultada aos candidatos no
Edital ou comunicado.
Art. 53 - Na data, horário e local
determinados para a realização das
provas, os candidatos cujas inscrições
foram homologadas deverão apresentarse munidos de:
a) comprovante de inscrição,
quando solicitado pelo Edital;
b) documento original de
identificação;
c) caneta esferográfica azul ou
preta;
d) materiais ou equipamentos
que venham a ser especificados no Edital.
Art. 54 - Será excluído do recinto
de realização das provas o candidato que
no decorrer das mesmas tiver atitude de
desacato, desrespeito ou descortesia.
Art. 55 - Nas provas que exigirem
utilização de aparelhos de alto custo, a
Comissão Especial de Concurso poderá
determinar a imediata exclusão do
candidato que demonstrar não possuir
aptidão para a sua utilização.
Art. 56 - Nos concursos de provas
e títulos, estes deverão ser entregues, nas
datas e na forma estabelecida no Edital, os
quais serão vistados e numerados pelo
funcionário encarregado do recebimento.
Parágrafo Único - Os títulos
serão analisados e julgados pela
Comissão Especial de Concurso, nos
termos do Edital respectivo.
Art. 57 - A apuração do resultado
das diferentes provas far-se-á de acordo
com os critérios estipulados em Edital.
Parágrafo Único - As matérias
integrantes das provas do Concurso
Público poderão ter valor variável, de
conformidade com o que ficar
estabelecido no Edital.
Art. 58 A prova será
considerada nula quando o candidato:
a) recusar-se a submeter-se à
mesma;
b) retirar-se do recinto durante
sua realização, sem a devida autorização;
c) for excluído do recinto da
realização das provas, atendendo ao
previsto no Art.50 deste regulamento.
Art. 59 - Somente serão
considerados aprovados os candidatos
que obtiverem, em cada matéria e na
média final, os resultados mínimos fixados
em Edital.
Art. 60 - As provas serão

Ano XVII - Nº 720

Boletim Oficial do Município - 5

avaliadas de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital respectivo.

dos fatos denunciados, através de todos
os meios e diligências convenientes.

Art. 61 - Para todos os cargos
será considerado aprovado o candidato
que obtiver nota igual ou superior a 50,00
(cinqüenta) pontos, apurada na forma do
respectivo Edital.

Art. 71 - Se as irregularidades ou
vícios apontados na reclamação forem
atribuídos à conduta das Comissões, ou
de qualquer de seus membros, o Chefe do
Poder Executivo ou autoridade
competente na esfera da Administração
Indireta, poderá designar uma Comissão
de Sindicância, composta de 03 (três)
membros, para proceder à apuração dos
fatos denunciados.

Art. 62 - Para os cargos que
forem utilizados provas e títulos, as formas
de provas e seus devidos valores de
pontuação, inclusive o valor mínimo para
aprovação, serão estabelecidos por Edital
especifico.
Art. 63 - Será estabelecido por
Edital específico para cada concurso o
critério de julgamento da valoração
qualitativa e quantitativa dos títulos
apresentados.
Parágrafo Único - Os pontos
atribuídos aos títulos poderão ser
considerados somente para efeito de
classificação, salvo se de outra forma
dispuser o Regulamento Especial
constante do respectivo Edital.
Art. 64 - As notas das provas e
dos títulos, ou a nota final, não sofrerão
qualquer processo de arredondamento ou
aproximação.
Art. 65 - O julgamento dos títulos,
quando houver, obedecerá aos critérios e
à pontuação estabelecida no Edital de
abertura do concurso.
Art. 66 - Nos concursos de prova
e títulos, os títulos não deverão somar nota
acima de 50% (cinqüenta por cento) do
valor atribuído às provas.
DAS RECLAMAÇÕES
Art. 67 - Qualquer candidato
poderá apresentar reclamação, por
escrito, ao Chefe do Poder Executivo ou
autoridade competente na esfera da
Administração Indireta, sobre
irregularidades ocorridas no
processamento do concurso ou em
qualquer de suas provas constitutivas, ou
na apresentação dos títulos, sempre que
se configurar desrespeito à Lei ou às
normas constantes no Edital.
Art. 68 - O prazo para
interposição de reclamação será de 24
(vinte e quatro) horas, a contar do primeiro
dia útil, imediatamente posterior ao
término das provas.
Art. 69 - Não serão apreciadas as
reclamações que forem oferecidas em
termos inconvenientes ou que não
apontarem com precisão e clareza os fatos
e circunstâncias que as justifiquem, ou que
permitam sua pronta apuração.

Art. 72 - Se ficar comprovada a
existência de vícios ou irregularidades
graves e insanáveis, nos termos da Lei,
deste Regulamento ou do Edital de
abertura do concurso, a prova ou provas,
mencionadas na reclamação ou a
apresentação de títulos, serão anuladas
parcial ou totalmente, promovendo-se a
punição dos responsáveis, na forma da
Lei.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73 - A Comissão Especial de
Concurso deverá apresentar o respectivo
relatório dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, submetendo o resultado do concurso
à competente homologação do Chefe do
Poder Executivo, contando-se este prazo
a partir do primeiro dia útil imediatamente
posterior ao término das provas.
Art. 74 - A classificação dos
candidatos obedecerá à ordem
decrescente das notas finais obtidas, em
listas organizadas por cargo.
§ 1º - O candidato portador de
necessidades especiais será classificado
na ordem geral do cargo, como também
em separado, na forma estabelecida no
caput deste artigo.
§ 2º - Em caso de igualdade na
nota final do concurso e como critério de
desempate, terá preferência, o candidato
que:
I - tiver maior idade dentre os de
idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, conforme estabelece a Lei nº
10.741/2003 (Lei do Idoso), completos até
o último dia de inscrição, considerando-se
o ano, o mês e o dia do nascimento;
II - obtiver maior nota na prova de
conhecimentos específicos;
III - satisfizer as condições
constantes do respectivo Edital;
IV - maior idade dentre os de
idade inferior a 60 (sessenta) anos;
V - maior prole.

Art. 70 - Caberá à Secretaria
Municipal de Administração, ou ao órgão
equivalente da administração
descentralizada, tomar todas as
providências necessárias à averiguação

§ 4º - Competirá ao Órgão de
Recursos Humanos a elaboração do Edital
de convocação para provimento dos
cargos.
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§ 5º - Na convocação para
provimento do cargo do candidato
portador de necessidade especial será
considerado:
I - a nota obtida na ordem de
classificação geral;
II - o número de vagas a serem
preenchidas, observado o percentual
destinado ao candidato portador de
n e c e s s i d a d e e s p e c i a l ,
independentemente da nota obtida, desde
que alcance a nota mínima para
aprovação.
§ 6º - A convocação dos
candidatos será realizada através de
publicação no órgão Oficial do Município,
podendo, a critério da Administração
Municipal, ser feito contato telefônico, email ou ainda pessoalmente.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 75 - A homologação do
concurso deverá ser efetivada, no prazo
de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser
prorrogado desde que devidamente
justificado, por até 90 (noventa) dias,
contados a partir da data da publicação do
Edital de abertura do referido certame.
Parágrafo Único - O resultado
geral do concurso será divulgado no
Órgão Oficial do Município.
Art. 76 - O concurso terá validade
de 02 (dois) anos, a contar da publicação,
podendo ser prorrogado uma vez, por
igual período.
§ 1º - Enquanto houver candidato
aprovado, não convocado para investidura
em determinado cargo, não se publicará
Edital de Concurso para provimento do
mesmo cargo, salvo para reserva de
vagas.
§ 2º - A validade do Concurso
Público não gera direito à nomeação, que
ficará sujeita a critérios da Administração.
Art. 77 - O Órgão de Recursos
Humanos poderá convocar servidores
para trabalharem na fiscalização da
aplicação das provas dos concursos
públicos, devendo a escolha recair
preferencialmente em servidores estáveis.
Art. 78 - Os candidatos
habilitados concorrerão, exclusivamente,
às vagas dos cargos para os quais foram
inscritos.
Art. 79 - A Administração
reservar-se-á o direito de convocar os
candidatos habilitados à medida em que
houver necessidade.
Art. 80 - Não serão fornecidos
certidões, atestados ou certificados
relativos à habilitação, classificação ou
notas em Concurso Público, valendo, para
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qualquer fim, a publicação do resultado no
Órgão Oficial do Município.
Art. 81 - A nomeação dos
aprovados obedecerá, impreterivelmente,
à ordem de classificação dos candidatos
nos respectivos cargos.
Art. 82 - Poderá ser nomeado em
cargo público somente quem satisfizer os
requisitos seguintes:
a) aprovação em concurso
público de provas e/ou de provas e títulos;
b) exame de sanidade física e
mental, que comprovará aptidão para o
exercício do cargo;
c) ter boa conduta;
d) apresentação do título de
eleitor em dia com as obrigações
eleitorais;
e) apresentação de comprovante
de estar em dia com as obrigações
militares;
f) o diploma ou certificado de
escolaridade, devidamente legalizado,
quando for o caso;
g) declaração do não-exercício
de outro cargo, emprego ou função
pública, para fins do disposto no artigo 37,
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal
e da não percepção de proventos de
aposentadoria de que trata o artigo 37, §
10 da Constituição Federal;
h) não registrar antecedentes
criminais, encontrando-se em pleno
exercício dos seus direitos civis e políticos;
j) outros documentos que
estiverem determinados no Edital;
k) ter satisfeito as condições
especiais previstas para determinados
cargos.
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Concurso Público realizado pela
Municipalidade só serão aceitas mediante
a comprovação do recolhimento, em
agência bancária, da taxa de
ressarcimento das despesas com material
e serviços.
§ 1º - Em hipótese alguma haverá
devolução da importância paga a este
título, salvo os inscritos como portador de
necessidades especiais inabilitados pela
Comissão Especial de Concurso ou pela
Empresa contratada.
Art. 87 - Poderá a Administração
Municipal terceirizar a organização,
coordenação e fiscalização dos
concursos, ficando a cargo da Comissão
Especial de Concurso neste caso, apenas
a supervisão e acompanhamento do
certame.
.
Art. 88 - Competirá aos órgãos da
Administração Indireta, quando da
realização de Concurso Público, elaborar
os respectivos Regulamentos Especiais,
de acordo com as peculiaridades que lhe
forem próprias, observadas as diretrizes
traçadas neste Regulamento.
Art. 89 - Os casos omissos serão
dirimidos pela Secretaria Municipal de
Administração ou Órgão equivalente da
Administração Indireta, em conjunto com o
Órgão Jurídico competente.
Art. 90º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando o Decreto nº 121/91 e demais
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 18 de fevereiro de 2011.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI
FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
DECRETO N° 2249/2011

Art. 83 - Será considerado
inabilitado no concurso, perdendo direito à
nomeação, o candidato que, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data da publicação do Edital de
convocação, não comparecer no
Departamento de Recursos Humanos
para dar início ao processo de
nomeação/contratação.
Art. 84 - Os exames de saúde a
que deverão ser submetidos os
candidatos aprovados, bem como as
demais disposições pertinentes, serão
estabelecidos através do Edital de
Convocação.
Art. 85 - Decorrido o prazo de 06
(seis) meses, contados do término da
validade ou prescrição do concurso,
poderão ser eliminadas as provas e o
material inservível a ele relativos.
Art. 86 - As inscrições para o

Súmula: Abre Crédito Adicional
Especial no Orçamento Geral 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, Lei Municipal nº.
1920/2010 e Lei Municipal nº 1938/2011.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no orçamento
vigente do Município de Guarapuava um
Crédito Adicional Especial, no valor de
11 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( o n z e m i l h õ e s e
quatrocentos mil reais) para as dotações
abaixo relacionadas:
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Art. 2º- Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior
os recursos indicados são provenientes do produto de Operação
de crédito autorizadas, conforme o contido no Artigo 43 § 1º, inciso
IV, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapuava, em 18 de fevereiro
de 2011.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 035/2011
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Parágrafo Único do Art. 5º do Regulamento Geral de Concursos,
aprovado pelo Decreto Municipal nº 121/91,
RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores: Marcel Scorsim
Fracaro, Assessor Especial de Gabinete, inscrito na OAB/PR sob
nº 41.132; Luciano Cury Cruz, Assessor Técnico I, inscrito na
OAB/PR sob nº 51.359; David Almeida Santos, Fiscal Tributário,
inscrito no CRA/PR sob nº 14.805; Fernando Pedrotti, Médico
Generalista de PSF, inscrito no CRM/PR sob nº 13.085 e Anita
Chafran Machado, Professora do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, registrada sob nº LP 41.981, para, sob a presidência
do primeiro, compor a COMISSÃO ORGANIZADORA DE
CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando a Portaria nº 116/2010 e demais
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 18 de
fevereiro de 2011.
(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 014/2011 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 014/2011 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de material
de expediente. Recursos: 5% sobre transferências
constitucionais. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, através da Bolsa de
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Licitações e Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 22 de
fevereiro de 2011 às 08h29m do dia 04 de março de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m do dia 04 de março
de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00m do
dia 04 de março de 2011.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz.
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, 14 de fevereiro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO Nº 015/2011 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 015/2011 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de material
de laboratório, para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde pelo período de 12 (doze) meses. Recursos:
FAE – Fração Ambulatorial Especializada. 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 24 de
fevereiro de 2011 às 08h29m do dia 11 de março de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m do dia 11 de março
de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00m do
dia 11 de março de 2011.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
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, 16 de fevereiro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO Nº 016/2011 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 016/2011 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de
equipamentos eletrônicos. Recursos: 5% sobre transferências
constitucionais. 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 22 de
fevereiro de 2011 às 08h29m do dia 04 de março de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m do dia 04 de março
de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00m do
dia 04 de março de 2011.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Peterson Aparecido Manys.
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, 14 de fevereiro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
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AVISO
PREGÃO Nº 017/2011 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete
torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 017/2011 –
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a
aquisição de material para curso de
capacitação de manicure, pedicure e
cabeleireiro. Recursos: Índice de Gestão
Descentralizada – IGD/Governo Federal.
Secretaria Municipal de Assistência Social.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote,
através da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das
09h00m do dia 25 de fevereiro de 2011 às
08h29m do dia 14 de março de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
08h30m do dia 14 de março de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 09h00m do dia 14 de março de
2011.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
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, 16 de fevereiro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
RESULTADO DE JULGAMENTO
Pregão nº 003/2011 – Eletrônico
Processo 003/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado,
nomeado pela Portaria nº 236/2009, torna
público para o conhecimento dos
interessados, o Resultado de Julgamento da
licitação na modalidade Pregão Nº 003/2011
realizado na forma eletrônica, referente à “a
contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de raios-x para
atender a unidade de pronto atendimento
24hs e a divisão de apoio. Recursos: PAB –
Programa de Atenção Básica. Secretaria
Municipal de Saúde”, marcada para o dia
21/01/11 às 14h.
LICITANTE ADJUDICATÁRIA: RIBINSKI
RECURSOS HUMANOS LTDA – LOTE: 01.
Guarapuava, 16 de fevereiro de 2011.
(a) Peterson Manys
Pregoeiro Oficial do Município
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 003/2011
PROCESSO Nº. 003/2011
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 Decretos nº
2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de
09/07/2009, com base na Lei nº
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo
em epígrafe em favor da empresa:
LICITANTE: RIBINSKI RECURSOS
HUMANOS LTDA – LOTE: 01.
Guarapuava, 18 de fevereiro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DE
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CONTRATO
TOMADA DE PREÇO 02/2010
CONTRATO N.º 550/2010
OBJETO: Contratação de Empresa de
Engenharia para realizar a reforma do 2.º
Pavimento do Paço Municipal
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA
C O N T R ATA D A : R O C H A Q U E I R O Z
CONSTRUTORA LTDA
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à
Cláusula Segunda, será aditado no patamar
de aproximadamente 24,87% (vinte e quatro
vírgula oitenta e sete por cento), com fulcro
no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da
Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta
feita, acréscimo na monta de R$ 45.963,31
(quarenta e cinco mil e novecentos e
sessenta e três reais e trinta e um centavos).
MOTIVO: 2) Os prazos execução dos
serviços, validade e vigência descritos,
respectivamente, às Cláusulas Quinta e
Décima Quinta, serão prorrogados, com
fulcro no artigo 57, § 1° e inciso I, da Lei
Federal n.º 8.666/93, por mais 90(noventa)
dias, sendo os serviços prestados até 04 de
abril de 2011.
As demais cláusulas contratuais
permanecem sem qualquer alteração.
Guarapuava, 28 de janeiro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO DE
CONTRATO
DISPENSA 046/2009
CONTRATO N.º 040/2009
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA
CONTRATADA: IMPERIUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
MOTIVO: 1) O prazo de vigência, descrito à
Cláusula Primeira do 1° Termo Aditivo
celebrado, será prorrogado, com fulcro no
artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º
8.666/93, por mais 12 (doze) meses,
passando o contrato a ter validade até 30 de
janeiro de 2012.
MOTIVO: 2) O valor contratual descrito à
Cláusula Primeira do contrato celebrado,
será reajustado, com fulcro no artigo 65,
inciso II, alínea “d” da Lei Federal n°.
8.666/93, na margem de 11,32% (onze
vírgula trinta e dois por cento), passando o
valor da locação mensal para R$ 3.745,00
(três mil e setecentos e quarenta e cinco
reais).
As demais cláusulas contratuais
permanecem sem qualquer alteração.
Guarapuava, 28 de janeiro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
EXTRATO DE RATIFIAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 39/2011
OBJETO: Locação de um imóvel situado na
Rua Dr. Miguel Bohomoletz, 1471 – Vila
Bela,
em Guarapuava – Paraná, que
abrigará o Curso de Confecção de Roupas
Íntimas . Secretaria Municipal de Assistência
Social, pelo período de 12(doze) meses.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: Imobiliária Gralha Azul Ltda
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso X
da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 14/02/2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
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EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 039/2011
OBJETO: Locação de um imóvel situado na
Rua Dr. Miguel Bohomoletz, 1471 – Vila
Bela,
em Guarapuava – Paraná, que
abrigará o Curso de Confecção de Roupas
Íntimas. Secretaria Municipal de Assistência
Social, pelo período de 12(doze) meses.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO N.º 038/11
CONTRATADA: Imobiliária Gralha Azul Ltda.
VALOR MENSAL: R$ 500,00
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2011

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº O1/2011
O Conselho Municipal de Saúde de
Guarapuava, reunido ordinariamente em
vinte e sete de janeiro de 2011, considerando
suas atribuições:
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar a prestação de contas da
Secretaria Municipal de Saúde do 4º
trimestre do exercício 2010.
Art. 2º - Aprovar a prestação de contas da
Secretaria Municipal de Saúde referente ao
exercício 2010.
Art.3º - Esta resolução entra em vigor na data
de sua aprovação.
Guarapuava,27 de janeiro de 2011
(a) Cícero Antonio Vicentin
Presidente do Conselho Municipal de
Saúde
Homologo a resolução do Conselho
Municipal de Saúde de Guarapuava Nº
01/2011, nos termos do Parágrafo 2º, Artigo
1º da Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.
(a) Cícero Antonio Vicentin
Secretário Municipal de Saúde
NOTIFICAÇÃO
Notificamos o representante legal
das Industrias João José Zatar S/A
proprietário do imóvel de cadastro imobiliário
com controle de número 5169110010 para
que compareça na Prefeitura Municipal de
Guarapuava - Secretaria de Habitação e
Urbanismo, no período da tarde, no prazo
máximo de 10 dias a contar da publicação
deste, para tratar de assunto relativo ao
protocolo 4002/2010 sobre a desapropriação
das áreas referentes às matriculas nº 7.646 e
9.189 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Guarapuava.
Atenciosamente,
(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e
Urbanismo

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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NOTIFICAÇÃO
Notificamos o representante legal da Indústria e Comércio
de Madeiras Dalla Rosa LTDA proprietário do imóvel de cadastro
imobiliário com controles de números 4354310010 e 5291170010 para
que compareça na Prefeitura Municipal de Guarapuava - Secretaria
de Habitação e Urbanismo, no período da tarde, no prazo máximo de
10 dias a contar da publicação deste, para tratar de assunto relativo ao
protocolo 3994/2010 sobre a desapropriação da área referente a
matricula nº 14.221 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Guarapuava.
Atenciosamente,
(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO
Notificamos o representante legal da empresa PONTRAC - Máquinas
Agrícolas S/A proprietário do imóvel de cadastro imobiliário com
controles de números: 5812160010, 1996640010, 5811780010 e
5812080010 para que compareça na Prefeitura Municipal de
Guarapuava - Secretaria de Habitação e Urbanismo, no período da
tarde, no prazo máximo de 10 dias a contar da publicação deste, para
tratar de assunto relativo ao protocolo 004000/2010 sobre a
desapropriação das áreas referentes às matriculas nº 14.877, nº
14.878 e nº 14.8791º do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Guarapuava.
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quadro demonstrativo.
3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 3,0
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.
Quadro demonstrativo edital 18/10:

Atenciosamente,
(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº. 060/2011
OBJETO: Convênio de Cooperação Financeira entre o MUNICÍPIO
DE GUARAPUAVA e o PROVOPAR.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 de janeiro a 31 de dezembro de 2011
VALOR DO REPASSE MENSAL: R$ 4.000,00
TOTAL GERAL: R$ 48.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Assistência
Social.
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 004/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, O
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – COMDICA E A ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE
PROTEÇÃO AOS MENORES.
MOTIVO 1 - Alteração da CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS, alterando o prazo para aplicação e prestação de contas do
recurso para 31 de maio de 2011.
MOTIVO 2 – Alteração da CLÁUSULA DECIMA – alterando a data
para que a prestação de contas seja apresentada ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente obrigatoriamente
até 31 de maio de 2011.
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e Lei
Federal nº 4320/64.
ASSINATURA: 01/12/10

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 18/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b) Pavimentação: Compactação do leito existente, base
de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
2- ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no

Guarapuava, 30 de Junho de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 18/2010
RUA: JULIO LOURENÇO DA ROSA
TRECHO: RUA XV DE NOVEMBRO A RUA ANITA GARIBALDI

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 19/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b) Drenagem: Execução de drenos e galerias de águas
pluviais
c) Pavimentação: Regularização e compactação do leito
existente, reforço com rachão e graduada, base com brita
graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ
d) Serviços Complementares: Fornecimento e
assentamento de meio fio com sarjeta e calçada para pedestre.

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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2- ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.

comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

3- CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 3,5
metros lineares.

1- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b) Pavimentação: Compactação do leito existente, base
de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

4- DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.

2- ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.

5- PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

3- CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 2,5
metros lineares.

OBSERVAÇÕES:
1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

Guarapuava, 30 de Julho de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

4- DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5- PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 19/2010
RUA: DOURADOS
TRECHO: RUA CORUMBA A RUA OSVALDO CAMILO MENDES

Guarapuava, 30 de Julho de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 20/2010
RUA: OSVALDO CAMILO MENDES
TRECHO: RUA DOURADOS A RUA ANA LUIZA PIELAK

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 20/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,

RUA: JABUTICABEIRAS
TRECHO: RUA JOSE FREITAS SALDANHA A RUA DOS
COQUEIRAIS

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011

Ano XVII - Nº 720

RUA: DAS AMOREIRAS
TRECHO: RUA JOSE FREITAS SALDANHA A RUA DOS
COQUEIRAIS
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RUA: DOS COQUEIRAIS
TRECHO: RUA ARIZONA A RUA DAS CEREJEIRAS

RUA: DOS INGAZEIROS
TRECHO: RUA JOSE FREITAS SALDANHA A RUA DOS
MARMELEIROS
RUA: DOS MARMELEIROS
TRECHO: RUA ARIZONA A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA

RUA: DOS BUTIAZEIROS
TRECHO: RUA ARIZONA A RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA

RUA: DAS CEREJEIRAS
TRECHO: RUA JOSE FREITAS SALDANHA A RUA DOS
MARMELEIROS

RUA: SÃO FRANCISCO DE PAULA
TRECHO: RUA DOS BUTIAZEIROS A RUA DOS COQUEIRAIS

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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RUA: CHILE
TRECHO: RUA ANITA GARIBALDI AO FINAL DE RUA

consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:

RUA: DO TRIUNFO
TRECHO: RUA ELIAS ZACALUSNY A RUA PARANÁ

RUA: BENTO MARTINS
TRECHO:
RUA BELO HORIZONTE
CARVALHO FILHO

1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

A RUA ALBERTO
Guarapuava, 30 de Julho de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

RUA: BELO HORIZONTE
TRECHO: RUA BENTO MARTINS A RUA JORDÃO

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 21/2010
RUA: IVO EDUARDO C. DOS PASSOS
TRECHO: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO A RUA
ANTONIO LUSTOSA DE SIQUEIRA

RUA: INÁ RIBAS CARLI
TRECHO: RUA NINCIA MACIEL RIBAS A RUA NEOCLÁSSICA

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 21/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b) Pavimentação: Compactação do leito existente, base
de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.
3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 2,5
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme

RUA: JOAO GASPAR COZECHEM
TRECHO: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO A RUA
ANTONIO LUSTOSA DE SIQUEIRA

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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RUA: BARTOLOMEU BUENO DA SILVA
TRECHO: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO A RUA
TRAVESSA MANOEL PRETO
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RUA: AVENIDA EXP. LUIZ SAVIO
TRECHO: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO A RUA
JUVELINA CUNHA
RUA: ANTONIO LUSTOSA DE SIQUEIRA
TRECHO: RUA IVO EDUARDO C. DOS PASSOS
LUIS SÁVIO

A AV. EXP.

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 22/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b) Pavimentação: Compactação do leito existente, base
de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.
3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 2,5
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
RUA: ANTONIO SIQUEIRA RIBAS
TRECHO: RUA IVO EDUARDO C. DOS PASSOS A AV. EXP. LUIS
SÁVIO

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

RUA: RUTILIO LOURES RIBAS
TRECHO: RUA IVO EDUARDO C. DOS PASSOS
LUIS SÁVIO

A AV. EXP.

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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Guarapuava, 30 de Setembro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 22/2010
RUA: AUGUSTO KREMER
TRECHO: RUA JORGE SILVEIRA DO AMARAL A RUA OSCAR
LEOPOLDO DURSKI SILVA

RUA: ANA MARIA ALVES DE RAMOS
TRECHO: RUA NOEMY CALDAS DA SILVA A RUA ADOLFO
KOLPING

RUA: ANTENOR PEREIRA DOS SANTOS
TRECHO: RUA NOEMY CALDAS DA SILVA A RUA ADOLFO
KOLPING

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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RUA: JOAQUIM DOS SANTOS SOBRINHO
TRECHO: RUA NOEMY CALDAS DA SILVA A RUA ADOLFO
KOLPING

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 23/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Compactação do leito existente, base
de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.
3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 2,5
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

RUA: ADOLFO KOLPING
TRECHO: RUA JOAQUIM DOS SANTOS SOBRINHO A RUA
JORGE S. DO AMARAL

Guarapuava, 30 de Setembro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 23/2010
RUA: PADRE CHAGAS
TRECHO: RUA PREF. LUIS F. DE OLIVEIRA A RUA XV DE
NOVEMBRO

RUA: IZIDORO NASCIMENTO BARBOSA
TRECHO: RUA PADRE CHAGAS AO FINAL DE RUA

RUA: FRANCISCO A. DE FRANÇA LOURES
TRECHO: RUA XV DE NOVEMBRO A RUA PADRE CHAGAS

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 24/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados
pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Compactação do leito existente, base de
brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:
quadro demonstrativo.

RUA: PEDRO CAETANO LEMES
TRECHO: RUA XV DE NOVEMBRO AO FINAL DE RUA

Discriminação dos valores no

3 - C Á L C U L O D O VA L O R A PA G A R : S e r á e f e t u a d o
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 2,5
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no
quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado
abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital
(Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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Guarapuava, 30 de Setembro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 24/2010

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 25/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

RUA: PARÁ
TRECHO: AV. VER. SERAFIM RIBAS A RUA LEONARDO
COBLINSKI

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Compactação do leito existente, subbase com rachão e graduada, base de brita graduada,
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.
3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 3,5
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:

RUA: ENGº BELTRÃO
TRECHO: RUA PARÁ A RUA LEONARDO COBLINSKI

RUA: PEDRO VIDAL DA CRUZ
TRECHO: RUA FRANCISCO DE ASSIS A RUA ITAPEMIRIM

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

Guarapuava, 30 de Setembro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 25/2010
RUA: PEDRO PEREIRA
TRECHO: RUA MARGINAL BR-277 A AV. PREF. MOACIR J.
SILVESTRI

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 26/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Compactação do leito existente, base
de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
RUA: LUIZ PLETZ CLEVE
TRECHO: RUA ROMUALDO BARAUNA A RUA MEN DE SÁ

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.
3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 3,5
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

Guarapuava, 30 de Setembro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
RUA: PRINCESA LEOPOLDINA
TRECHO: RUA ANITA GARIBALDI A RUA XV DE NOVEMBRO

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 26/2010
RUA: FRANCISCO CONTINI
TRECHO: RUA VISCONDE DE TAUNAY A RUA DAS OLIVEIRAS

Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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RUA: MIGUEL LOSSO
TRECHO: RUA FINLANDIA A RUA ITALIA (JUAREZ MARTINS
LUSTOSA)

RUA: PADRE JANDIR LUIZ FERRARI
TRECHO: RUA DAS PALMEIRAS A RUA JUAREZ MARTINS
LUSTOSA

RUA: VISCONDE DE TAUNAY
TRECHO: RUA FRANCISCO CONTINI A RUA IPÊ
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existente, reforço com rachão e graduada, base com brita
graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
d)Serviços complementares: fornecimento e
assentamento de meio fio com sarjeta.
2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.
3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

RUA: ITÁLIA
TRECHO: RUA LEOPOLDO F. BISCHOF A RUA PORTUGAL

Guarapuava, 30 de Outubro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 27/2010
RUA: CONRADO KLUBER
TRECHO: AV. MANOEL RIBAS A RUA ROSANA CAMPOS

RUA: PORTUGAL
TRECHO: RUA ITÁLIA A RUA ALCINDO PACHECO
RUA: ROSANA CAMPOS
TRECHO: RUA CONRADO KLUBER A RUA ENGº LENTSCH

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 27/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: serviços topográficos.
b)Drenagem: execução de drenos e galerias pluviais.
c)Pavimentação: regularização e compactação de leito

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 28/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
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comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Compactação do leito existente, base
de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.
3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 2,5
metros lineares.
4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

RUA: BELMIRO BERTONCELO
TRECHO: RUA VISCONDE DE TAUNAY A RUA DAS PALMEIRAS

OBSERVAÇÕES:
1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

RUA: ALFREDO MACIEL
TRECHO: RUA DAS PALMEIRAS A DAS OLIVEIRAS

Guarapuava, 30 de Setembro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 28/2010
RUA: PADRE JANDIR LUIZ FERRARI
TRECHO: RUA MARIO VIRMOND A RUA DAS PALMEIRAS

RUA: DOS PINHEIROS
TRECHO: RUA MARIO VIRMOND A RUA VISCONDE DE
TAUNAY
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RUA: WALDEMAR MOSS
TRECHO: RUA FRANCISCO CONTINI A RUA JANDIR LUIZ
FERRARI

RUA: DAS PALMEIRAS
TRECHO: RUA FRANCISCO CONTINI A RUA IPÊ

RUA: DAS OLIVEIRAS
TRECHO: FRANCISCO CONTINI A RUA ALFREDO MACIEL

RUA: INGLATERRA
TRECHO: RUA FINLANDIA A RUA JOÃO KELLER (POLÔNIA)

RUA: MIGUEL LOSSO
TRECHO: RUA ITALIA AO FINAL DE RUA (CORREGO)

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 29/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
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comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Drenagem: Execução de drenos e galerias de águas
pluviais.
c)Pavimentação: Regularizaçãoe compactação do leit0
existente, reforço com rachão e graduada, base com brita
graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ,
d)Serviços complementares: fornecimento e
assentamento de meio fio com sargeta.
2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 30/2010
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001,
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:
1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito
existente, reforço com rachão e graduada, base de brita graduada,
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
c)Serviços Complementares: fornecimento e
assentamento de meio fio com sarjeta.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5
metros lineares.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no
quadro demonstrativo.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 3,5
metros lineares.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado
no quadro abaixo.
5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.
OBSERVAÇÕES:
1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento
ao Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital
no prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento
especificado abaixo sofrerá atualização conforme UFM, a partir da
data do edital (Janeiro/2009, UFM = 33,50).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo
parcelamento terão os valores reajustados em UFM.
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os
contribuintes deverão comparecer a SURG, localizada na Rua
Afonso Botelho 63, Jardim Trianon.

Guarapuava, 19 de Novembro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 29/2010
RUA: SALVADOR SCHNEIDER
TRECHO: RUA MARIO DE ANDRADE A RUA PAULO MENDES
CAMPOS

Guarapuava, 19 de Novembro de 2010.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças
RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 30/2010
RUA: MARIO DE ANDRADE
TRECHO: RUA SALVADOR SCHNEIDER
CHAIA

A RUA EDUARDO

RUA: PAULO MENDES CAMPOS
TRECHO: RUA SALVADOR SCHNEIDER
CHAIA

A RUA EDUARDO
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VALOR: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)
ASSINATURA: 09/02/2011

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
ATO N. 01/2011
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas
por LEI,
RESOLVE
Nomear os Membros para comporem as Comissões Permanentes
da Câmara Municipal de Guarapuava, como abaixo segue:
COMISÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
Vereadora MARIA JOSÉ MANDU RIBEIRO RIBAS - PSDB
Vereador THIAGO CORDOVA SILVA – PPS
Vereador ELCIO JOSÉ MELHEM - PP
COMISÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
Vereador JOÃO CARLOS GONÇALVES – PSDB
Vereador LIZANDRO MARTINS - PSB
Vereador ANTENOR GOMES DE LIMA - PT
COMISÃO DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Vereador ANTENOR GOMES DE LIMA - PT
Vereadora MARIA JOSÉ MANDU RIBEIRO RIBAS - PSDB
Vereador SADI FEDERLE - PSB
COMISÃO DE AGRICULTURA E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Vereador THIAGO CORDOVA SILVA - PPS
Vereador SADI FEDERLE - PSB
Vereador LIZANDRO MARTINS - PSB
COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Vereador JOÃO CARLOS GONÇALVES - PSDB
Vereador SADI FEDERLE – PSB
Vereadora EVA SCHRAN DE LIMA - PHS
COMISÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Vereador ELCIO JOSÉ MELHEM - PP
Vereador NELIO GOMES DA COSTA - PSDB
Vereador LIZANDRO MARTINS - PSB
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava,
em 14 de fevereiro de 2011.
(a) ADMIR STRECHAR
Presidente
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2011
OBJETO: O presente CONVITE tem por objeto a
contratação de empresa, conforme as especificações a seguir:
A – Coleta de dados através de aplicações individuais das
avaliações de desempenho funcional de servidores públicos
estáveis e em estágios probatórios;
B - Processamento dos Dados e apresentação dos
resultados das avaliações de desempenho.
Em cumprimento a Lei Complementar 19/2000, ao Estatuto da
Câmara Municipal de Guarapuava e a Lei Orgânica Municipal.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guarapuava - Pr
CONTRATADA: Higreville F. Athayde & Cia LTDA – CNPJ/MF
04.955.063/0001-52
ESPÉCIE: Licitação Modalidade Convite Menor Preço Global no.

(a) ADMIR STRECHAR
Presidente
EXTRATO DE CONTRATO nº 003/2011
OBJETO: - Contratação de empresa especializada para
realizar serviços de:
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de
hardware de equipamentos de informática, a fim de garantir o seu
pleno funcionamento, com a solução dos seguintes problemas: de travamentos e inoperância do equipamento; - soluções contra
ataques de vírus e demais invasões do gênero; - ocasionados pelo
uso da internet; - instalação de softwares; - substituição de peças e
componentes defeituosos; - configuração de equipamentos; manutenção preventiva; - e de outros problemas que surgirem
relativos à manutenção de equipamentos de hardware.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guarapuava - Pr
CONTRATADA: Likes Serviços de Digitação LTDA – CNPJ/MF
04.382.486/0001-20
ESPÉCIE: Licitação Modalidade Convite no 003/2011.
PRAZO: 11 meses
VALOR: R$70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).
ASSINATURA: 16/02/2011
(a) ADMIR STRECHAR
Presidente
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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-1970, 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.

