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SUMULA: Incluí Parágrafo na Lei 
Municipal nº 1994/2011.

AUTORIA: Vereadora Maria José 
Mandu Ribeiro Ribas.

A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º – Fica incluído o § 4º, no 
Art. 2º, da Lei Municipal nº 1994/2011, 
tendo a seguinte redação:

“§ 4º - O não cumprimento do 
disposto nesta Lei acarretará na não 
liberação e/ou cassação do alvará de 
funcionamento do estabelecimento 
infrator”.
 

Art. 2° - Esta Lei entrara em vigor 
na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 15 de março de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração 

SUMULA: Dispõe sobre a 
disponibil idade na INTERNET de 
informações da tramitação de proposições 
legislativas das Comissões Técnicas da 
Câmara Municipal de Guarapuava e dá 
outras providências.

AUTORIA: Vereador Antenor 
Gomes de Lima.

A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º – Fica obrigatória a 
publicação eletrônica, na integra, de 
dados referentes a Projetos de Lei, 
requerimentos e demais proposições que 
tramitem nesta Casa no Portal da Câmara 
Municipal de Guarapuava.

P a r á g r a f o  Ú n i c o  –  A s  
proposições que tratam o caput deste 
Artigo deverão ser publicadas a partir do 
momento em que são protocoladas na 
Secretaria de deverão obrigatoriamente 
ser atualizadas a cada mudança de status 
das mesmas.

Art. 3º - A publicação eletrônica 
na forma do Art. 1º, não substituí qualquer 
outro meio e publicação oficial, para 
quaisquer efeitos legais, à exceção dos 
casos que, por Lei especial, exijam outro 
meio de publicação.

Art. 2° - Esta Lei entrara em vigor 
na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 15 de março de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração 

SUMULA: Denomina a Rua E – 
Código 15911 – Distrito Atalaia, de Rua 
Martins Bueno Fonseca.

AUTORIA: Vereador Elcio José 
Melhem.

A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º – Fica denominada a Rua 
E – Código 15911 – Distrito Atalaia, de Rua 
MARTINS BUENO FONSECA.

Art. 2° - Esta Lei entrara em vigor 
na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 15 de março de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração 

SÚMULA:  Autor iza o Poder 
Executivo Municipal a firmar convênios, 
conceder isenções fiscais, assumir obrigações 
e dar outras providências, relativas a 
construção de unidades habitacionais de 
interesse social, vinculadas ao programa 
MORAR BEM PARANÁ.

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 firmar convênios com 
a Companhia de Habitação do Paraná – 
COHAPAR e/ou com as  empresas 
contratadas ou conveniadas desta, para 
viabil izar a construção de unidades 
habitacionais de interesse social.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo 
Municipal, autorizado a conceder isenção do 
Imposto Predial Territorial Urbano – I.P.T.U. à 
Companhia de Habitação do Paraná – 
COHAPAR e/ou às empresas contratadas ou 
conveniadas desta, sobre as áreas doadas, 
ainda que posteriormente parceladas, até que 
ocorra a construção e a comercialização das 
unidades habitacionais de interesse social.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo 
Municipal, autorizado a conceder isenção do 
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
– I.T.B.I., incidente sobre a primeira 
transferência feita pela Companhia de 
Habitação do Paraná – COHAPAR e/ou pelas 
empresas contratadas ou conveniadas desta 
para o beneficiário titular de imóvel oriundo do 
parcelamento da(s) áreas(s) doada(s) para a 
construção de unidades habitacionais de 
interesse social.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo 
Municipal, autorizado a conceder isenção do 
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 
– I.S.S.Q.N. à Companhia de Habitação do 
Paraná – COHAPAR e/ou empresas 
contratadas ou conveniadas desta, incidente 
sobre as operações relativas na(s) área(s) 
doada(s) para a construção de unidades 
habitacionais de interesse social.
 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 
data da sua publicação, revogando as 
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
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LEI Nº 2034/2012

SÚMULA: Dispõe sobre a criação 
da Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade Urbana, na 
Organização Administrativa do Município 
de Guarapuava, cargos e vagas em sua 
estrutura e dá outras providências.

A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada na estrutura 
administrativa deste Município, a 
Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade Urbana que se 
constitui no Órgão Executivo Municipal de 
Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana 
do Município de Guarapuava-PR,  
responsável por realizar a gestão do 
trânsito com a competência legal de 
atuação no âmbito de sua circunscrição 
territorial.

§ 1º - A Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana 
é o órgão encarregado de planejar, 
projetar, operar e manter a integração do 
Município de Guarapuava-PR no Sistema 
Nacional de Trânsito para o exercício das 
competências e atribuições estabelecidas 
na Lei Federal nº 9.523/1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, suas alterações, 
resoluções e regulamentações bem como, 
executar e/ou gerenciar, controlar, 
f iscalizar e avaliar as atividades 
relacionadas com a prestação de serviços 
de mobilidade urbana em qualquer 
modalidade.

§ 2º - A Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana 
para os fins preconizados na presente Lei 
terá a denominação de SETRAN. 

§ 3º - Para todos os efeitos, 
Mobilidade Urbana é definida como a 
facilidade de deslocamento das pessoas e 
bens na cidade, tendo em vista a 
complexidade das atividades econômicas 
e sociais nele desenvolvidas.

CAPÍTULO II
DA SETRAN

Art. 2º - A SETRAN atuará em 
todo o território do Município de 
Guarapuava-PR, competindo-lhe:

I - Cumprir e fazer cumprir a 
legislação e as normas de trânsito, no 
âmbito de suas atribuições;

I I  -  P l a n e j a r ,  p r o j e t a r ,  
regulamentar e operar o trânsito de 
pedestres e de veículos de qualquer 
tração, e promover o desenvolvimento da 
circulação, da mobilidade urbana coletiva e 
da segurança viária tendo como prioritária 
a circulação de pedestres e de veículos de 

propulsão humana;

III - Promover a execução de 
atividades destinadas a garantir a 
circulação de pessoas, veículos e 
mercadorias, dentro de condições 
adequadas de fluidez, segurança, 
acessibilidade e qualidade de vida;

IV - Implantar, manter e operar o 
sistema de sinalização, os dispositivos e os 
equipamentos de controle viário;

V - Coletar periodicamente dados 
estatísticos e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsito e suas causas, 
propondo soluções;

VI - Estabelecer, em conjunto com 
os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, 
as diretrizes para o policiamento ostensivo 
de trânsito; 

VII - Executar a fiscalização de 
trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis por infrações de 
circulação, estacionamento e parada 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 
no exercício regular do poder de polícia de 
trânsito;

VIII - Aprovar a afixação de 
publicidade, legendas ou símbolos ao 
longo das vias, determinando a retirada de 
qualquer elemento que prejudique a 
visibilidade e a segurança, com ônus para 
quem o tenha colocado;

IX - Aplicar as penalidades de 
advertência por escrito e multas, por 
infrações de circulação, estacionamento e 
parada previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB, notificando os infratores e 
arrecadando as multas que aplicar;

X - Estabelecer limites de pesos e 
dimensões para circulação de veículos de 
carga no perímetro urbano;

XI - Fiscalizar, autuar e aplicar as 
penalidades e medidas administrativas 
cabíveis relativas a infrações por excesso 
de peso, dimensões e lotação dos 
veículos, bem como notificar e arrecadar 
as multas que aplicar;

XII - Fiscalizar o cumprimento da 
norma contida nos arts 93 a 95 da Lei 
Federal n. 9.503, de 23 de novembro de 
1997 - CTB, relativa a obras e eventos, 
aplicando as penalidades e arrecadando 
a s  m u l t a s  n e l a  p r e v i s t a s ;  
XIII - Implantar, manter e operar o sistema 
de estacionamento rotativo pago nas vias;

X I V  -  A r r e c a d a r  v a l o r e s  
provenientes de escolta de veículos de 
cargas superdimensionadas ou perigosas; 

XV - Credenciar os serviços de 
escolta, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de 
remoção de veículos, escolta e transporte 
de carga indivisível;

XVI - Integrar-se a outros órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
para fins de arrecadação e compensação 
de multas impostas na área de sua 
competência; 

XVII - Implantar as medidas da 
Política Nacional de Trânsito e do 
Programa Municipal  de Trânsi to,  
Transportes e Mobilidade Urbana;

XVI I I  -  Fornecer,  quando 
solicitado, ao órgão de trânsito do governo 
estadual ou federal, dados estatísticos 
para organização da estatística geral de 
trânsito;

XIX - Promover e participar de 
projetos e programas de educação e 
segurança de trânsito de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN; 

XX - Planejar e implantar medidas 
para redução da circulação de veículos e 
reordenação do tráfego, com o objetivo de 
diminuir a emissão global de poluentes, 
priorizando a mobilidade por veículos de 
propulsão humana ou não poluentes;

XXI - Implantar e implementar o 
sistema cicloviário no Município garantindo 
a sua continuidade;

XXII - Definir locais apropriados 
para estacionamento de veículos de 
propulsão humana e ciclomotores; 

XXIII - Articular-se com os demais 
órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, 
sob coordenação do Conselho Estadual de 
Trânsito do Paraná - CETRAN/PR; 

XXIV - Fiscalizar o nível de 
emissão de poluentes e ruídos produzidos 
pelos veículos automotores ou pela sua 
carga, além de dar apoio às ações 
específicas de órgão ambiental local, 
quando solicitado;

XXV - Autorizar a utilização de 
vias municipais, sua interdição parcial ou 
total, permanente ou temporária, bem 
como, estabelecer desvios ou alterações 
do tráfego de veículos, e regulamentar 
velocidades superiores ou inferiores às 
estabelecidas no Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB; 

XXVI - Regulamentar e fiscalizar 
as operações de carga e descarga de 
mercadorias e de valores;

XXVII - Propor e implantar 
políticas de educação para a segurança do 
trânsito articulando-se com órgãos 
normatizadores da educação do Município 
p a r a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  
encaminhamento metodológico em 
educação para o trânsito; 

XXVIII - Definir as diretrizes e 
realizar projetos relacionados com a 
extinção e criação de serviços de 
mobilidade pública;
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XXIX - Analisar a inter-relação do 
sistema de mobilidade e trânsito com o uso 
e ocupação do solo, fornecendo subsídios 
para o controle urbanístico; 

XXX - Elaborar projetos de 
programação operacional da mobilidade 
urbana de passageiros, incluindo a 
definição de itinerários, pontos de parada, 
quadros de horários e dimensionamento 
da frota;

XXXI - Propor ao Chefe do 
Executivo, a política tarifária local, 
consultando as recomendações emitidas 
pelos órgãos estaduais e federais;

XXXII - Avaliar periodicamente os 
custos dos sistemas de mobilidade urbana 
de passageiros decidindo com o Chefe do 
Executivo sobre a definição das tarifas;

XXXIII - Elaborar projetos de 
integração física, tarifária e operacional do 
sistema de mobilidade urbana de 
passageiros; 

XXXIV - Fiscalizar a operação dos 
serviços de mobilidade urbana de 
passageiros;

XXXV - Administrar o terminal 
rodoviário do Município;

XXXVI - Responder em tempo 
hábil as perguntas, sugestões ou 
solicitações de informações e alteração no 
trânsito aos cidadãos;

XXXVII - Elaborar, propor e 
deliberar sobre as políticas relacionadas 
com as atividades inerentes ao trânsito e 
serviços de mobilidade urbana em 
qualquer modalidade;

XXXVIII - Elaborar e atualizar o 
mapa viário do Município;

X X X I X  -  A u t o r i z a r  o  
funcionamento e controlar as condições de 
operação dos estacionamentos comerciais 
privados;

XL - Participar junto com a Policia 
Militar do controle dos níveis de poluição 
sonora decorrente de uso abusivo de som 
automotivo e similares;

XLI - Autorizar e controlar, no 
âmbito da circunscrição municipal, o 
funcionamento e as condições de 
operação de transportes em suas 
modalidades;

        
§ 1º - O Município providenciará o 

credenciamento da SETRAN junto ao 
Departamento Nacional de Trânsito - 
DENATRAN.

CAPITULO III
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI

Art. 3º - A Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI, criada pela 
Lei Municipal nº 1062/2001, fica, através 
da presente Lei,  responsável pelo 
julgamento de recursos interpostos contra 
penalidades aplicadas pela SETRAN, na 
esfera de sua competência.

Parágrafo Único - À JARI 
compete:

I – Julgar os recursos interpostos 
pelo infratores;

II – Solicitar aos órgãos e 
entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações 
complementares relativas aos recursos, 
objetivando uma melhor análise da 
situação recorrida;

III - Encaminhar  aos  órgãos  e  
entidades  executivos  de  trânsito  e  
executivos  rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações e 
apontados em recursos, que se repetem 
sistematicamente.  
                    

Art.4º - Na organização da JARI 
deverá ser observada a composição 
paritária em conformidade com a 
Resolução n. 357/2010 do CONTRAN ou 
sua sucessora. 

§ 1º - A JARI será constituída  por  
três  (3) membros  titulares  e  respectivos  
suplentes,  a saber: um (1) integrante com 
curso superior e conhecimento na área de 
trânsito;(1) representante servidor do 
órgão de trânsito do Município;(1) 
representante de entidade representativa 
da sociedade ligada a área de trânsito. 

§ 2º - Todos os membros deverão 
possuir carteira nacional de habilitação 
sem pontuação por  infração  e  sem  
processo  judicial  decorrente  de  
infrações  de  trânsito  nos  últimos  cinco  
(5) anos. 

§ 3º - Não poderão fazer parte da 
JARI: 

I - o membro que estiver 
cumprindo ou  ter cumprido penalidade da 
suspensão do direito de dirigir,  cassação 
da habilitação ou proibição de obter o 
documento de habilitação, até doze (12) 
meses do fim do prazo da penalidade; 

II - os condenados criminalmente 
por sentença transitada em julgado e os 
inelegíveis; 

III - membros e assessores dos 
CETRANs;  
                    

IV - pessoas cujos serviços, 
atividades ou funções profissionais que 
estejam relacionados com centro  de  
formação  de  condutores,  despachantes,  
gu inchos ,   comerc ia l i zação   e   
desmanches  de veículos automotores; 

VI - pessoas que tenham tido 

suspenso seu direito de dirigir ou a 
cassação de documento de habilitação, 
previstos no CTB; 

§ 4º -  Na  hipótese  de  ocorrer  
qualquer  fato  que  venha  enquadrar  o  
componente  da  JARI  nos incisos do 
parágrafo anterior deste artigo, o mesmo 
será imediatamente substituído.

§ 5º - Todos os membros serão 
nomeados por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal.  

§ 6º - O mandato dos membros da 
JARI será de dois (2) anos, permitida sua 
recondução por mais um mandato de igual 
período por uma única vez.  

§ 7º - O regimento interno 
disciplinará todos os demais aspectos 
procedimentais específicos ao adequado 
funcionamento da JARI.  

§ 8º - A presidência da JARI será 
ocupada por um de seus membros 
titulares, e será indicado pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal.                       

Art. 5º - A JARI terá regimento 
interno próprio, baixado pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal dentro de até 
trinta (30) dias corridos, após entrar  em  
vigência  a presente  Lei, observadas as 
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN - 
Conselho Nacional de Trânsito.  

§ 1º - O trabalho de seus membros 
é considerado serviço público relevante, e, 
poderá ser concedida gratificação 
m e d i a n t e  p r e v i s ã o  l e g a l  c o m  
regulamentação por Decreto pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal.  

§ 2º - A JARI terá apoio técnico, 
administrativo e financeiro da SETRAN. 

§ 3º - A pauta dos trabalhos a ser 
observada na reunião da JARI será 
divulgada pelo menos um (1) dia antes da 
data prevista para sua realização. 

§ 4º - Os membros da JARI se 
reunirão, ordinariamente, uma vez por 
semana, para apreciação da pauta 
divulgada ou extraordinariamente, quando 
necessário, por solicitação do presidente 
da JARI. 
  

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DA SETRAN

 
Art. 6º - Para o adequado 

funcionamento da SETRAN, em sendo o 
Município de Guarapuava integrante do 
Sistema Nacional de Trânsito, ficam 
criados na sua estrutura administrativa as 
divisões constantes do anexo I desta Lei, 
assim distribuídos:

I – SETRAN

a) Assessoria de Gabinete de 
Secretário 

b) Assessoria Administrativa



Boletim Oficial do Município - 4Ano XVIII - Nº 786Guarapuava, 14 a 20 de Abril de 2012

II – Departamento de Trânsito 
                     

a) Unidade de Informática
b) Divisão de Operação e 

Fiscalização de Trânsito
b.1) Setor de Estacionamento 

Rotativo - ESTAR
b.2) Setor de Fiscalização, 

Orientação, Operação de Trânsito e 
Cadastramento de Infrações  

c) Divisão de Engenharia de 
Tráfego e Acessibilidade

c.1) Setor  de projetos, coleta de 
dados e estatística 

c.2) Setor de Sinalização (vertical, 
horizontal, semafórica e eletrônica)                  

d) Divisão de Educação de 
Trânsito

III – Departamento de Transportes 
e Mobilidade Urbana

a) Divisão de Fiscalização e 
Vistoria de Transportes

b) Divisão de Permissões e 
Controle

Art. 7º - O Secretário Municipal de 
Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana 
é a autoridade competente para aplicar as 
penalidades previstas na Lei nº 9.503,  de  
23  de setembro de 1997 – Código de 
Trâns i to  Bras i le i ro  e  leg is lação  
complementar   no  âmbito  do Município 
de Guarapuava. 

Parágrafo Único - Ao Secretário 
Municipal de Trânsito, Transportes e 
Mobilidade Urbana compete: 

I - administrar e gerir a SETRAN, 
implementando planos, programas e 
projetos; 

I I  -  dar apoio técnico ao 
planejamento, projeto, regulamentação, 
educação e operação do trânsito dos 
usuários das vias públicas nos limites do 
Município; 

III - implantar as medidas de 
Política Nacional de Trânsito e do 
Programa Nacional de Trânsito; 

IV - prestar contas de suas 
atribuições.

V -  administrar e gerir o 
FUMTRAN em conjunto com o Secretário 
Municipal de Finanças e Planejamento;

A r t .  8 º  -  À  A s s e s s o r i a  
Administrativa  compete: 

I - assessorar e secretariar o 
Secretário Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade Urbana; 

II - secretariar as reuniões da 
JARI;

III - preparar os processos, para 
distribuição aos membros relatores, pelo 
presidente; 

IV - manter atualizado o arquivo, 

inclusive as decisões, para coerência dos 
julgamentos, estatísticas e relatórios;
 

V - lavrar as atas das reuniões e 
subscrever os atos e termos do processo;

VI - requisitar e controlar o 
material permanente e de consumo da 
JARI e do  COMUTRA providenciando, de 
forma devida, o que for necessário;  

VII - verificar o ordenamento dos 
processos com os documentos oferecidos 
pelas partes ou aqueles requisitados pela 
JARI, numerando e rubricando as folhas 
incorporadas ao mesmo; 

VIII - prestar os demais serviços 
de apoio administrativo à GUARATRAN 
garantindo a qualidade e eficiência dos 
trabalhos;

IX - dar publicidade aos atos da 
SETRAN e JARI;

X - administrar o controle de 
u t i l i zação dos  ta lões  de mul ta ,  
processamentos dos autos de infração e 
cobranças das respectivas multas; 

XI - administrar as multas 
aplicadas por equipamentos eletrônicos e 
dar publicidade dos locais com fiscalização 
eletrônica;
                        

Art. 9º - O Departamento de 
Trânsito, por sua Diretoria, através da 
Divisão de Operação e Fiscalização de 
Trânsito compete: 

I - cumprir e fazer cumprir a 
legislação e as normas de trânsito na 
esfera de suas atribuições;

II - operar o trânsito de veículos e 
pedestres promovendo o desenvolvimento 
da circulação e da segurança; 

III - estabelecer  em  conjunto  
com  o BPTRAN    as  diretrizes  para 
operacionalização da fiscalização de 
trânsito; 

IV - operar em segurança das 
escolas; 
 

V - operar em rotas alternativas;  

VI - operar em travessia de 
pedestres e locais de emergência                
sem a devida sinalização; 

VII - operar em sinalização 
deficitária ou inoperante;  

VIII - controlar  as  áreas  de  
operação  do  sistema  de estacionamento  
rotativo pago nas vias, denominado 
ESTAR;  

Parágrafo Único -  Entende-se  
por  Agente  de  Trânsito  competente  para  
lavrar  o  auto  de infração,   o  servidor  
civil,  estatutário,  ainda,  policial  militar  
designado  pela autoridade de trânsito nos 

termos do inciso III do artigo 23 e do § 4º do 
artigo 280 da Lei Federal nº 9503/97, de 23 
de setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro. 
                        

Art. 10 - A Divisão de Engenharia 
de Tráfego e Acessibilidade compete: 

I - planejar  e  elaborar  projetos,  
bem  como,  coordenar  estratégias  de  
estudos  do  sistema viário;  

II - planejar o  sistema de  
circulação viária  e  acessibilidade urbana, 
bem  como,  elaborar projetos  e  
estabelecer  restrições  de  tráfego  e  
estacionamento  de  veículos  de  cargas  
e  de passageiros no perímetro urbano; 

III - realizar estudos de viabilidade 
técnica para a implantação de projetos de 
trânsito;  

IV - integrar-se  com  os  
diferentes  órgãos  públicos  para  estudos  
sobre  o  impacto  no sistema viário para 
aprovação de novos projetos; 

V -  e laborar  pro je tos  de 
engenharia de  tráfego, atendendo os 
padrões a serem praticados por  todos  os  
órgãos  e  entidades  do  Sistema  
Nacional  de  Trânsito,  conforme  normas  
d o  C O N T R A N ,  D E N A T R A N  e  
CETRAN/PR;

VI - acompanhar a implantação 
dos projetos, bem como, avaliar seus 
resultados; 

VII - emitir parecer em processos 
administrativos em aprovação de projetos 
de parcelamento do solo e edificações 
quando previstos em lei especifica; 

VIII - elaborar e atualizar o mapa 
viário do Município;

IX – gerenciar os setores de 
sinalização vertical, horizontal, semafórica 
e fiscalização eletrônica; 
                     

Art. 11  - A Unidade de Informática 
compete: 

I - promover a uniformidade, a 
compatibilidade e a integração dos dados e 
soluções junto a Celepar; 

II - gerenciar, o projeto do Sistema 
Integrado de Multas e Cadastro de 
Veículos conforme contrato firmado com a 
Celepar; 

III - estabelecer políticas para a 
s e g u r a n ç a  d a  i n f o r m a ç ã o ,  
compreendendo a disponibilidade, a 
integridade, a confiabil idade e a 
autenticidade das informações; 

IV – manutenção geral do 
Sistema.

Art. 12 - A Divisão de Educação de 
Trânsito, coordenará e promoverá em 
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conjunto com a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura os programas e 
campanhas de  educação para o  trânsito 
no  âmbito do Município, nos moldes  e  
padrões  estabelecidos  pelo  Conselho  
Nacional  de  Trânsito  -  CONTRAN,  e  de 
acordo com as peculiaridades locais, 
competindo-lhe:  

I - promover a educação para o  
trânsito nos estabelecimentos de ensino 
municipais e nos estabelecimentos 
estaduais ou federais, quando solicitado, 
em articulação com os órgãos e entidades 
do Sistema Nacional de Trânsito; 

II - capacitar, periodicamente, 
professores da rede pública municipal em 
educação para o trânsito para  atuarem  
como multiplicadores nas  escolas dentro 
dos programas  e  campanhas de 
conscientização da população;

III - participar de campanhas 
destinadas à prevenção de acidentes de 
trânsito, condutas de primeiros socorros 
em trânsito e outros temas correlatos, com 
a finalidade de divulgação para a 
população;
                     

I V  -  c r i a r ,  i m p l a n t a r ,  a  
Transitolândia, conforme art. 74 da Lei 
Federal n. 9.503, de 23  de  setembro  de  
1997  – Código  de Trânsito Brasileiro,  nos 
moldes  e  padrão  definidos  pela 
Resolução n. 207/06 do CONTRAN  com  a  
finalidade  de  desenvolver atividades 
educativas de trânsito para crianças entre 
3 (três) a 12 (doze) anos.

Art. 13 - O Departamento de 
Mobilidade Urbana, por sua Diretoria, 
através da  Divisão de Fiscalização e 
Vistoria do Transporte Público compete:  

I -  planejar,  normatizar,  
regulamentar,  coordenar,  controlar  e  
fiscalizar  a  operação  dos serviços de 
transportes urbanos de passageiros de 
qualquer modalidade;  

II - elaborar projetos de sistema de 
transportes urbanos de passageiros em 
conjunto com a Secretaria Municipal de 
Habitação e Urbanismo; 

III - elaborar  projetos  de  
programação  operacional  do  transporte  
urbano  de  passageiros, incluindo a 
definição de itinerários, pontos de parada, 
quadros de horários e dimensionamento 
da frota;  

IV - gerenciar as atribuições 
pertinentes a mobilidade urbana; 
 

V -  administrar diretamente ou 
através de  terceiros por meio de  
concessão o  terminal rodoviário e 
terminais de transporte urbano;  

VI - fiscalizar  a  venda  de  
passagens  e  vale-transporte  e  o  
cumprimento  dos  horários  de saída e 
chegada de ônibus intermunicipais, 

interestaduais e urbanos;  

VII - implementar o sistema de 
apoio e de informações ao passageiro, 
turista e usuário do transporte urbano;  

VIII -  vistoriar  veículos  que  
compõem  a  frota  do  transporte  urbano  
de  passageiros  em qualquer modalidade 
e emitir autorização de tráfego;

IX  -  ap l i ca r  pena l i dades  
regulamentares por infração relativas a 
prestação de serviços de transportes 
urbanos de passageiros em qualquer 
modalidade;  

X - garantir o cumprimento da 
Resolução n. 22/1998 do CONTRAN ou 
sua sucessora. 
 

CAPITULO V
DO PESSOAL

 
Ar t .  14  -  Pa ra  sup r i r  a  

infraestrutura constante do organograma 
do anexo I desta Lei, atendendo dispositivo 
constitucional, ficam  criados  na 
Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade Urbana - 
SETRAN, a seguinte  cargos e vagas 
correspondentes:
 

§ 1º - De provimento em comissão 
de livre nomeação  e exoneração do Chefe 
do Executivo, os quais preferencialmente 
serão ocupados por profissionais que  
tenham  formação  superior  com  
atribuição  especifica,  habilitados e  
treinados:

I) - Secretário Municipal de 
Transito, Transportes e Mobilidade 
Urbana, conforme atribuições previstas no 
art. 7º da presente Lei – 01 vaga;

II) - Assessor de Gabinete de 
Secretário – Padrão 15, nível  6 - 01 vaga;

III) - Assessor Administrativo – 
Padrão 15, nível 2 - 01 vaga;
               

IV) - Diretor de Departamento – 
Padrão 15, nível 3 – 02 vagas
                     

§ 2º -  Os vencimentos básicos   
dos cargos mencionados no § 1º  da 
presente Lei, acham-se fixados na Lei 
Municipal nº 300/1992 e suas alterações.

§ 3º - Além  dos  cargos e vagas  
criados  no  § 1º deste  artigo, através de 
Lei Complementar, realizar-se-á concurso 
público  para  contratação  de  
profissionais  com  formação  superior  em  
engenharia com atribuição ou pós-
graduação em transportes e trânsito, 
sinalização semafórica, para provimento 
de cargos técnicos efetivos em cada uma 
das divisões  da  SETRAN,  bem  como,  
para   Agentes  de  Trânsito, Fiscais do 
Estacionamento Rotativo - ESTAR  e  
outros  cargos administrativos e técnicos, 
de acordo com a necessidade de pessoal, 
conforme organograma constante do 

anexo I.

CAPÍTULO VI
DA RECEITA

 
Art. 15 - A  receita arrecadada 

pelo Município de Guarapuava com a 
cobrança de multas de trânsito  será 
aplicada através do Fundo Municipal de 
Trânsito - FUMTRAN.  
                                        

A r t . 1 6  -  A s   a t i v i d a d e s   
relacionadas  aos  serviços  de  
transportes  urbanos  de  qualquer 
modalidade terão receita própria conforme 
dotações alocadas no orçamento anual do 
Município, bem como: 

I - recursos transferidos de 
instituições federais, estaduais e outras;  

II - taxas  que  venham  a  ser  
criadas  e  que  incidam  sobre  a  
prestação  de  serviços  de transportes 
urbanos municipais;  

III - produto  das  multas  
aplicadas  em  decorrência  ao  
descumprimento  de  contratos, convênios 
ou parcerias e legislação correlata;  

IV - outras receitas que lhe forem 
destinadas.

CAPÍTULO VII
DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

- FUMTRAN

Art. 17 - O Fundo Municipal de 
Trânsito – FUMTRAN, fundo contábil 
criado pela Lei nº 729/1997,  terá por 
objetivo gerir os recursos financeiros 
definidos pelo inciso  II  do  Art.  11,  desta  
Lei,  destinados  exclusivamente  à 
execução  de  atividades previstas no art. 
320 da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
explicitadas na Resolução n. 191/2006 do 
CONTRAN ou sucessora. 
                    

§ 1º - Demais recursos previstos 
no art. 11, desta Lei, serão destinados a:

I - capacitação e qualificação 
profissional dos técnicos da GUARATRAN; 

II - elaboração de projetos e 
implementação da integração tarifária ou 
física do transporte urbano de passageiros;

III - aquisição  de  equipamentos  
para  o  pleno  funcionamento  e  gestão  
da SETRAN, JARI e FUMTRAN; 

IV - financiamento  total  ou  
parcial  de  programas  integrados  
desenvolvidos  pela SETRAN ou entidades 
a ela conveniadas;
 

V - construção,  reforma,  
ampliação,  aquisição  ou  locação  de  
imóveis  para  desenvolver ações 
pertinentes ao gerenciamento do sistema 
de trânsito e transportes; 

VI - criar, administrar e funcionar  
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a Transitolândia. 
                     

§ 2º - Os recursos do FUMTRAN 
serão investidos com o objetivo de: 

I - pesquisar  e  implementar  
modalidades  sustentáveis  para  o  melhor  
desempenho  da mobilidade urbana; 

II - implantar  o  sistema  de  
informações  georeferenciadas  sobre  
trânsito  e  transportes urbanos de 
qualquer modalidade; 

III - implantar o sistema integrado 
para diferentes modalidades; 

IV - monitorar  e  minimizar  os  
impactos  ambientais,  econômicos  e  
sociais  gerados  no ambiente urbano; 

V -  implantar  e  implementar  por  
meio  de  parcerias  público-privadas  os  
terminais  de transporte urbano e o sistema 
multimodal de cargas; 

VI - contribuir para o planejamento 
do ambiente urbano sustentável; 

VII - sinalização viária; 

VIII - articular  as  políticas  
públicas  de  transporte  e  trânsito  com  a  
política  de desenvolvimento  urbano  pela  
promoção  do  desenvolvimento  
sustentável  e  a  redução  das 
necessidades de deslocamentos;

IX - promover a melhoria da 
qualidade ambiental urbana mediante o 
controle do  trânsito de veículos 
motorizados, sobretudo nas áreas 
residenciais e de proteção ao patrimônio 
histórico, arquitetônico e cultural; 

X - implementar as ciclovias, 
integrando-as à rede de transporte público 
existente; 

XI - promover  a  capacitação  de  
recursos  humanos  e  o  desenvolvimento  
da  gestão  dos setores ligados à Política 
de Mobilidade Urbana; 

XII - implantar políticas para 
pessoas com restrição de mobilidade, 
adaptando os sistemas de transporte, 
considerando-se o princípio de acesso 
universal à cidade; 

XIII -  estimular  a  participação  
cidadã,  tanto  dos  movimentos  
populares,  quanto  da sociedade  civil  
organizada,  fomentando  o  efetivo  
controle  social  das  políticas  públicas  de 
trânsito e mobilidade urbana por meio da 
Divisão de Educação para o Trânsito; 

XIV - priorizar a circulação, a 
fluidez e a paz no trânsito dos meios de 
transporte urbano e do  transporte não 
motorizado, como  forma de se garantir um 
crescimento urbano sustentável e uma 
utilização mais justa e democrática dos 
espaços públicos; 

XV - implantar  sistema  de  
controle  do  serviço  de  transporte  
público,  que  aumentem  a capacidade de 
gerenciamento e a organização do 
sistema. 

§ 3º - O FUMTRAN  terá vigência 
por prazo  indeterminado e, na hipótese de 
sua extinção, os seus direitos e obrigações 
serão repassados ao órgão ou à entidade 
que o suceder ou à dest inação 
especificada em ato do Chefe do Poder 
Executivo. 
                           

Art.18 - O Secretário Municipal de 
Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana 
e o Secretário Municipal de Finanças e 
Planejamento  são os gestores do 
FUMTRAM com aprovação de  seus  atos  
pelo  Chefe  do  Poder  Executivo  
Municipal e  fiscalizados  por  órgãos  de  
controle  interno  e externo.

SEÇÃO VIII 
DOS RECURSOS DO FUMTRAN 

Art. 19 - O Fundo Municipal de 
Trânsito - FUMTRAN se constitui de:  

I  -  dotações alocadas no 
orçamento anual do Município;  

II - pela totalidade das receitas das 
multas de trânsito arrecadadas pelo órgão 
executivo de  trânsito do Município.

III - do saldo das aplicações da 
receita arrecadada na forma do art. 7º, 
desta Lei;  

IV - de doações,  auxílios,  
contribuições  e  legados  de  pessoas  
físicas  ou  jurídicas, entidades nacionais e 
internacionais, governamentais ou não, 
voltadas para o objetivo do FUMTRAN;  

V - de recursos transferidos de 
instituições federais, estaduais e outras;  

VI - pelo  produto  de  convênios  
firmados  pelo  Município  de  Guarapuava 
com  outras entidades públicas ou 
parcerias público-privadas e que se 
destinem aos programas cujos gastos são 
financiados com os recursos financeiros do 
FUMTRAN;  

VII - pelo produto da arrecadação 
de taxas e tarifas cobradas pela concessão 
da prestação de serviços na área de 
trânsito, transportes e terminal rodoviário e 
urbano;  

VI I I  -  pe los  rend imen tos  
provenientes da aplicação dos recursos 
financeiros constituintes do FUMTRAN;  

IX - pelos rendimentos de 
publicidade em mobiliário de trânsito, 
veículos e mobiliário de transporte urbano 
de passageiros; 
 

X - pelas  taxas que venham a ser 
criadas e que  incidam sobre a prestação 

do serviço de transporte urbano;  

XI -  por multas  aplicadas  às  
concessionárias  de  transporte  em 
qualquer modalidade  em razão de 
descumprimento de cláusulas contratuais 
nos serviços concedidos;

XII - por outros recursos que lhe 
forem destinados. 
 

§ 1º - Os  recursos  financeiros  
descritos  neste  artigo  serão  depositados  
obrigatoriamente em conta especial do 
FUMTRAN. 

§ 2º - A aplicação de recursos do 
FUMTRAN no mercado financeiro 
dependerá:  

I - da existência de disponibilidade 
em função  do  cumpr imen to  de  
programação;  

II - de prévia aprovação do Chefe 
do Poder Executivo.  

§ 3º - As aplicações dos recursos 
financeiros do FUMTRAN deverão garantir 
as taxas mínimas de retorno consideradas 
no planejamento técnico, com o fim de 
viabilizar os objetivos previstos nesta Lei.  

§ 4º - Os saldos positivos dos 
recursos financeiros do FUMTRAN, 
apurados em balanço, serão transferidos 
para o exercício financeiro seguinte, a seu 
próprio crédito.  
                         

Art. 20 - Constituem ativos à 
disposição do órgão ao qual se vincula o 
FUMTRAN: 

I - as disponibilidades monetárias, 
depositadas em  estabelecimento  oficial  
de  crédito, oriundas das receitas 
especificadas nesta Lei;  

II - os direitos que porventura 
vierem a ser constituídos;  

III -  os  bens  móveis  e  imóveis  
que  forem  adquiridos  com  os  recursos  
financeiros provenientes do FUMTRAN.  

Parágrafo  Único - Anualmente  
se  processará o  inventário  dos  bens  e  
direitos  adquiridos com os recursos do 
FUMTRAN.
                        

Art. 21 - Constituem passivos a 
serem atendidos com recursos  financeiros 
do FUMTRAM  as obrigações de qualquer 
natureza resultantes da execução dos 
programas para a concretização dos 
objetivos previstos nesta Lei.

SEÇÃO IX
DO ORÇAMENTO DO FUMTRAN

  
Art. 22 -  O  orçamento  do  

FUMTRAN  evidenciará a  política  e  os  
programas  de  trabalho governamentais, 
observados o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e integrará o 
orçamento geral do Município de 
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Guarapuava.  

§ 1º - O orçamento do FUMTRAN 
observará, na  sua  elaboração e 
execução, os padrões e as normas  
estabelecidos  na  legislação  pertinente,  
especialmente  a Lei Federal  n.  4.320,  de  
17  de março de 1964.  

§ 2º -  Até trinta  (30)  dias  após  a  
publicação  da  Lei  Orçamentária Anual  
do Município  de  Guarapuava,  caberá ao  
Chefe  do  Poder  Executivo   aprovar  o  
Cronograma de Desembolso   do 
orçamento do FUMTRAM. 
                                                  

SEÇÃO X
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUMTRAN

Art. 23 - São atribuições dos 
gestores do FUMTRAN: 

I - gerir o Fundo e estabelecer 
pol í t icas de apl icação dos seus       
recursos financeiros; 

II - acompanhar, avaliar e decidir 
sobre a realização das ações previstas no 
planejamento municipal de  trânsito,  
transportes e mobilidade urbana; 

III - submeter ao Chefe do Poder 
Executivo o Plano de Aplicação dos 
Recursos a cargo do FUMTRAN, em 
consonância com o Plano Plurianual e com 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
 

IV - submeter  ao  Chefe  do  
Poder  Executivo  os  demonstrativos  
mensais  de  receitas  e despesas do 
FUMTRAN; 

V - encaminhar  à Contadoria  
Geral  do Município  os  demonstrativos 
mencionados  no inciso anterior;
 

VI - assinar cheques e autorizar 
transferências;

VII - ordenar  pagamentos  das  
obrigações  decorrentes  da  execução  de  
programas  e projetos financiados com os 
recursos financeiros do FUNTRAM; 

VIII - propor ao Chefe do Poder 
Executivo a celebração de contratos, 
acordos, parcerias público-privadas e  
convênios,  inclusive  empréstimos,  
referentes  a  recursos  financeiros  que  se 
destinarão aos programas e projetos a 
serem administrados e custeados pelo 
FUNTRAM; 

IX  -  desempenhar  out ras  
atividades afins. 
 

SEÇÃO XI
DO PLANO DE APLICAÇÃO E DA 
CONTABILIDADE DO FUMTRAN

Art. 24 - O  Plano  de  Aplicação  
do  FUMTRAN  evidenciará as  origens  e  
as  políticas  de aplicação dos  recursos  
financeiros no programa de  trabalho  a  
cargo da SETRAN, à qual  se vincula ao 

orçamento do FUMTRAN. 
                        

Art. 25 - A contabilidade  do  
FUMTRAN  tem  por  objetivo  evidenciar  
a  situação  da  gestão econômico-
financeira, observados os padrões e 
normas estabelecidos na legislação 
pertinente. 
                         

Art. 26 - A contabilidade será 
organizada de forma a permitir o exercício 
das suas funções de controle prévio, 
concomitante e subsequente e de forma, 
inclusive, a apropriar e apurar custos dos 
serviços e, consequentemente, de 
concretizar o seu objetivo, bem como 
interpretar e analisar os resultados obtidos.  
                         

Art. 27 - A contabilidade emitirá 
relatórios mensais de gestão  financeira e 
orçamentária, inclusive dos custos dos 
serviços. 

§ 1º - Entende-se por relatórios de 
gestão financeira e orçamentária os 
balancetes mensais de  receita  e  de  
despesa  do FUMTRAN  e  demais  
demonst rações  ex ig idas  pe la   
administração  e  pela legislação 
pertinente. 

§ 2º - Os demonstrativos e  os  
relatórios  produzidos  passarão  a  
integrar  a  Contadoria Geral do Município 
de Guarapuava.

SEÇÃO XII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

FUMTRAN

Art.28 - Anualmente, no prazo de 
a té  60  (sessenta)  d ias  após  o  
encerramento do exercício financeiro, os 
ges tores  do  FUMTRAN deverão 
apresentar a prestação de contas que  se 
comporá do seguinte: 

I - relatório de gestão; 

II - demonstrativos contábeis e 
financeiras com as respectivas notas 
explicativas. 

§ 1º - A prestação de  contas  será 
submetida  à apreciação do Chefe do 
Poder Executivo para ser integrada à 
Contadoria Geral e à prestação de contas 
do Município de Guarapuava. 

§ 2º - O Chefe  do  Poder 
Executivo  poderá solicitar  aos  gestores  
do  FUMTRAN,  a  qualquer tempo, a 
prestação de contas do período. 

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 29 - Para a plena execução 
dos dispostos nos Arts. 1º e 2o desta Lei, 
objetivando suprir em caráter transitório e 
até a realização do concurso público 
previsto no § 3º do artigo 14, os cargos a 
serem preenchidos conforme estrutura 
contida do art. 6º deste dispositivo, e 
organograma contido no anexo I, de 

conformidade com o disposto no Art. 25 da 
Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro, 
visando maior eficiência e segurança do 
trânsito, conforme legislação vigente, fica 
autorizado o Município de Guarapuava por 
meio da SETRAN, a firmar contratos, 
convênios, acordos de cessão funcional 
independentemente de regime jurídico 
mediante ressarcimento, termos de 
cooperação técnica e demais instrumentos 
congêneres com órgãos e entidades da 
administração direta e indireta das três 
esferas de governo. 

P a r á g r a f o  Ú n i c o  –  A s  
disposições do caput  deste artigo, visam 
maior eficiência e segurança nos trânsito, 
como também, capacitação técnica, 
assessor ia e monitoramento das 
atividades relativas ao trânsito, podendo 
ainda, terceirizar, por meio de licitação 
pública, os serviços de transportes e 
mobilidade urbana, com ressarcimento de 
custos, quando couber.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30 - Fica o  Poder  Executivo  
Municipal  autorizado  a  abrir  crédito  
especial,  no orçamento vigente, para  
atender  às despesas  referentes  à 
implantação dos  serviços decorrentes 
desta Lei;

Parágrafo Único - Os recursos 
para a abertura do crédito de que trata este 
artigo serão em conformidade  com  o  
disposto  no  art.  43,  da  Lei  Federal  n.  
4.320,  de  17  de março  de  1964, 
provenientes  de  previsão  orçamentária  
vigente  com  destinação  a  investimentos  
no  Trânsito, Transportes e Mobilidade 
Urbana; 
                       

Art. 31 - Sempre  que  necessário,  
o  gestor  da SETRAN  deverá  solicitar  
recursos  ao coordenador do Sistema 
Nacional de Trânsito para aplicação em 
projetos destinados à prevenção de  
acidentes,  provenientes  do  Prêmio  de  
Seguro Obrigatório  de Danos  Pessoais  
causados  por Veículos Automotores de 
Via Terrestre - DPVAT. 
                       

Art. 32 - Os casos omissos serão 
regulamentados pelo Poder Executivo  
através de Decreto, no que for necessário.  
                       

Art. 33 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando a Lei 
Municipal nº 1085/2001 e alterando 
dispositivos das Leis Municipais nºs 
1061/2001 e 729/1997.

 
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
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LEI Nº 2035/2012

SÚMULA: Estabelece regras 
sobre a Cessão Funcional e a Disposição 
Funcional no âmbito da municipalidade, 
seja entre órgãos e entidades da 
Administração Direta ou Indireta ou de 
orgãos componentes dos três poderes, 
Legislativo, Executivo e Judiciário, e dá 
outras providências. 

A  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado Do Paraná, aprovou e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPÍTULO I
DA CESSÃO E DISPOSIÇÃO 

FUNCIONAL

Art. 1º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a ceder funcionários 
públicos e a disponibilizar empregados 
públicos, exceto ocupantes de cargo em 
comissão, a órgãos ou entidades da 
administração direta ou indireta do 
Município de Guarapuava ou a outros 
órgãos e entidades componentes da 
administração direta e indireta federal ou 
estadual, ou do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário. 

Parágrafo Único - O ônus da 
remuneração do servidor público ou 
empregado público será pactuado na 
celebração do convênio de mútua 
cooperação, podendo recair ao órgão 
cedente ou ao órgão cessionário. 

Art. 2º -  O Município de 
Guarapuava poderá requisitar a cessão ou 
disposição de servidores públicos de outros 
órgãos ou entidades da administração 
direta ou indireta federal, estadual ou 
municipal, para o exercício de cargos de 
Natureza Especial ou Assessoramento 
Superior desde que preenchidos todos os 
requisitos desta lei e havendo previsão 
orçamentária suficiente para o pagamento 
da remuneração deste funcionário ou 
e m p r e g a d o  p ú b l i c o  c e d i d o  à  
municipalidade,  se verificar que o ônus da 
remuneração do servidor público cedido 
recaiu sobre o Município de Guarapuava. 

Parágrafo Único - O ônus da 
remuneração do servidor público ou 
empregado público será pactuado na 
celebração do convênio de mútua 
cooperação, podendo recair ao órgão 
cedente ou ao órgão cessionário.

Art. 3º - É de competência 
exclusiva e indelegável do Prefeito 
Municipal de Guarapuava, através de 
Decreto municipal, a cessão ou a 
disponibilização de servidores públicos da 
administração direta ou indireta do 
Município. 

Parágrafo Único - Para a 
consubstanciação do disposto no caput 
deste artigo faz-se necessária a prévia e 
expressa anuência do servidor público 
municipal a ser cedido ou disponibilizado. 

Art. 4º - A cessão ou a disposição 
funcional formalizar-se-á através de 
convênio de mútua cooperação firmado 
entre o órgão ou entidade cedente e o 
cessionário. 

Parágrafo Único -  Neste 
convênio ficará estabelecido a quem 
recairá a incumbência de remunerar o 
servidor público cedido: ao órgão cedente 
ou ao órgão cessionário. 

Art. 5º - Quando a cessão ou 
distribuição funcional ocorrer para o Poder 
Legislativo Municipal - Câmara de 
Vereadores - os servidores públicos terão 
seus vencimentos registrados como 
despesas a serem contabilizadas nos 
limites das despesas com o pessoal do 
Poder Legislativo. 

Art. 6º - O ente solicitante, que 
pretender a cessão ou a disposição de 
servidor público municipal, deverá 
encaminhar ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal ofício firmado por seu titular 
máximo ou autoridade formalmente 
delegada. 

§  1 º  -  O  p r a z o  p a r a  o  
pronunciamento sobre o pedido será de 45 
(quarenta e cinco) dias, contados do 
cadastramento do ofício junto à Secretaria 
Municipal de Administração. 

§ 2º - Constituirá condição para 
aprovação e manutenção da disposição 
funcional a atualização dos dados 
cadastrais do servidor junto ao Município. 

Art. 7º - O órgão pretendente 
deverá solicitar a cessão ou distribuição 
funcional através de requerimento à 
Prefeitura Municipal, dirigido ao Prefeito 
Municipal, acompanhado dos seguintes 
documentos:

I - Justificativa fundamentada da 
necessidade do servidor solicitado; 

II - Cópia autenticada do CPF e do 
RG do representante do órgão que 
celebrará o convênio; 

III - Cópia do cartão de CNPJ 
atualizado; 

IV - Cópia do CPF e RG do 
servidor público a ser cedido; 

V - Cópia do ato de nomeação do 
servidor público a ser cedido;
 

VI - Comprovante de dotação 
orçamentária suficiente para arcar com a 
remuneração do servidor público a ser 
cedido, seja de forma direta ou mediante 
reembolso ao órgão cedente; 

VII - Cópia da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município com a 
previsão da cessão ou distribuição 
funcional; 

VIII  -  Cert idão l iberatór ia, 
conforme o caso, expedida pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná ou da União. 

Art. 8º - Quando a cessão ou 
distribuição funcional for requisitada pelo 
Municíp io de Guarapuava,  serão 
cumpridos os requisitos da legislação 
pertinente ao órgão de origem do 
funcionário cedido ou do empregado 
disponibilizado. 

Art. 9º - O prazo de permanência 
do servidor à disposição ou cessão, na 
forma do artigo 1º desta lei, terá como limite 
máximo 31 de janeiro do ano seguinte ao 
término do mandato do Prefeito Municipal 
que o autorizou. 

§ 1º - No primeiro dia útil 
subseqüente ao prazo estabelecido no 
caput deste artigo, o servidor deverá se 
apresentar no Setor de Recursos Humanos 
do órgão de origem. 

§ 2º - O não comparecimento do 
servidor na forma estabelecida no 
parágrafo anterior gerará anotação de 
faltas, podendo caracterizar abandono de 
cargo, de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 10 - O recolhimento da 
contribuição previdenciária de servidor não 
pertencente ao quadro funcional do 
Município deverá obedecer à legislação de 
seu ente de origem. 

Art. 11 - A cessão ou distribuição 
funcional de que trata o artigo 1º e 2º 
perdurara até o termo final do convenio de 
mutua cooperação celebrado entre o 
Município de Guarapuava e o órgão 
cedente, ou até que permaneçam ativas a 
conveniência e oportunidade municipal de 
manutenção do servidor público ou 
e m p r e g a d o  p ú b l i c o  c e d i d o  o u  
disponibilizado.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - A presente lei não obriga o 
Município a atender à solicitação, a qual 
será sempre precedida de análise de 
disponibilidade do servidor, posto que deve 
ser priorizado o atendimento aos órgãos da 
Administração Municipal, em primazia. 

Art. 13 - Os convênios serão 
firmados pelo prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) meses, atendidas as disposições 
do artigo 7º desta Lei, podendo ser 
renovado a critério da Administração 
Pública. 

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando as 
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
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DECRETO Nº 2522/2012

DECRETO N° 2525/2012

DECRETO N° 2527/2012

DECRETO N° 2528/2012

DECRETO Nº 2529/2012

DECRETO Nº 2530/2012

SÚMULA: Retifica o Art. 1º, do 
Decreto Municipal nº 726, de 01 de junho 
de 2004 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei. 

D E C R E T A

Art. 1º - Fica alterado o Art. 1º, do 
Decreto nº 726/2004, que Desapropria 
Imóvel de propriedade de JONAS 
SANCHEZ, onde se lê: “área de 5.384,02 
m²”, leia-se: “5.165,87 m²”.

Art. 2º – Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogado 
as deposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 27 de março de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei. 

R E S O L V E

Art. 1° - Designar a Professora 
DIONÉIA DE MOURA WESTPHAL para 
exercer a Função de Diretora da Escola 
Municipal Iná Ribas Carli, no ano letivo 
de 2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando parte do Decreto nº 2262/2011.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 28 de março de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,
 

R E S O L V E 

Art. 1° - Exonerar a Servidora 
LUCIANA RIBAS MARTINS, do Cargo de 
Assessor Técnico II, a partir de 02 de abril 
de 2012, nomeada pelo Decreto nº 

976/2005.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 02 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,
 

R E S O L V E

Art. 1° - Nomear a Senhora 
LUCIANA RIBAS MARTINS, para exercer 
o Cargo de Assessor Jurídico, a partir de 
03 de abrill de 2012.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 03 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

SÚMULA: Designa membros 
p a r a  c o m p o r e m  a  D I R E TO R I A 
EXECUTIVA DO GUARAPUAVA PREV.

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no art. 57, da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004.
 

R E S O L V E

Art. 1º - Designar membros para 
comporem a DIRETORIA EXECUTIVA 
DO GUARAPUAVA PREV:
 
DIRETOR PRESIDENTE: Elizangela 
Mara da Silva Bilek
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E  
ATUÁRIA: Márcia Eliane X. de Oliveira 
Woinarowski
D I R E TO R  A D M I N I S T R AT I V O  –  
FINANCEIRO: Vanderley Rosa Edling 

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando o Decreto nº 2092/2010 e 
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 04 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

SÚMULA: Designa membros 
para comporem o CONSELHO FISCAL 
do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos de Guarapuava - 
GUARAPUAVA – PREV.

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas e 
cons iderando o  con t ido  na  Le i  
Complementar Municipal nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º - Designar membros para 
comporem o CONSELHO FISCAL do 
Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Guarapuava - 
GUARAPUAVA – PREV para o biênio 
2012/2013:

REPRESENTANTES DO PODER 
EXECUTIVO
Titular: Aldo Luiz Opolinski
Suplente: Adriana Almeida Liberato
Titular: Liane Maria Mendes
Suplente: Inês Czovny Dangui
REPRESENTANTES DO PODER 
LEGISLATIVO
Titular: Valacir Ferreira Ribas
Suplente: Maria Cristina Silva Mota 
Angeluci
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES 
ATIVOS
Titular: Raimundo Pereira
Suplente: Daniele Bruneli Juca
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES 
INATIVOS
Titular: Roselinda de Fátima Nunes 
Chiaro
Suplente: Neura Marcondes
 

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando o Decreto nº 2093/2010 e 
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 04 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração
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DECRETO Nº 2531/2012

DECRETO Nº 2532/2012

DECRETO N° 2534/2012

DECRETO N° 2535/2012

DECRETO Nº 2536/2012

SÚMULA: Designa membros para 
c o m p o r e m  o  C O N S E L H O  D E  
ADMINISTRAÇÃO do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos de 
Guarapuava - GUARAPUAVA – PREV.

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas e 
cons iderando ao cont ido na Le i  
Complementar Municipal nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º - Designar membros para 
c o m p o r e m  o  C O N S E L H O  D E  
ADMINISTRAÇÃO do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos de 
Guarapuava - GUARAPUAVA – PREV 
para o biênio 2012/2013:

Presidente: Clarilei de Fátima Dalposso 
Panisson
Suplente: Rosimere de Paris Dias

REPRESENTANTES DO PODER 
EXECUTIVO
Titular: Clarilei de Fátima Dalposso 
Panisson 
Suplente: Rosimere de Paris Dias 
Titular: Dilmara de Oliveira
Suplente: Herondi Aires Wainer 

REPRESENTANTES DO PODER 
LEGISLATIVO
Titular: Marcelo Pereira Maciel
Suplente: Carlos Ribas de Campos Pinto
Titular: Eugenio Carlos Zolinger
Suplente: Marcelo do Nascimento 
Cerqueira

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES 
ATIVOS
Titular: Clair Simões Rodrigues 
Suplente: Adriane Cristina Neitzke 
Camargo 
Titular: Tatiana Xavier
Suplente: Andréa de Andrade Grutka 
Gauer

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES 
INATIVOS
Titular: Antonio Carlos Koppe
Suplente: Arleia Almeida de Paula Neves
 

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando 
o Decreto nº 2094/2010 e demais 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 04 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

SÚMULA: Retifica a Súmula e o 
Art. 1º, do Decreto Municipal nº 2513, de 13 
de março de 2012 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

R E S O L V E

Art. 1° - Nomear o Senhor NILO 
REGINEI CHIQUITO, para exercer o Cargo 
de Assessor Técnico II, a partir de 05 de 
março de 2012.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05.03.2012, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 10 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

R E S O L V E 

Art. 1° - Exonerar a pedido os 
Serv idores :  CARLA ANTONIELA 

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, tendo 
em vista o que determina os Incisos I, II e III, 
do Artigo 7º, e Artigos 15 e 16, da Lei 
Complementar nº 012/2004, c/c no Inciso II, 
§ 7º, do Artigo 40, da Constituição Federal, 
com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e, atendendo ao 
contido no requerimento protocolado sob n° 
010/2012 de 13.03.2012.

C O N C E D E

Art. 1º - PENSÃO, ao filho do ex-
servidor DIRCEU FIUSA, o Menor 
MAICON PATRICK DE FREITAS FIUSA, a 
partir de 06 de julho de 2011.

Parágrafo Único - O valor total da 
pensão será correspondente a 100% (cem 
por cento) dos proventos do Cargo de 
Fiscal Geral, totalizando a quantia em R$ 
1.143,68 (mil cento e quarenta e três reais e 
sessenta e oito centavos) mensais.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 06.07.2011, 
revogando as 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

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei

R E S O L V E

Art. 1º - Retificar a Súmula e o Art. 
1º, do Decreto nº 2513/2012, passando a 
vigorar com a seguinte redação:

“SÚMULA: Aprova o Loteamento 
denominado VILLA ROMANA situado no 
Bairro Boqueirão, Distrito Sede de 
Guarapuava, de propriedade de KOLP 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – CNPJ Nº 12.782.387/0001-64.

...

Art. 1º - Fica aprovado o 
L o t e a m e n t o  d e n o m i n a d o  V I L L A 
ROMANA, de propriedade de KOLP 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – CNPJ Nº 12.782.387/0001-64, 
objeto da Matrícula nº 2733 ...”

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 05 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

MENDES TABORDA, do Cargo de 
Professor do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, a partir de 02 de março de 
2012, nomeada pelo Decreto nº 026/00, 
C A R L A  A N T O N I E L A  M E N D E S  
TABORDA, do Cargo de Professor do 1º ao 
5º ano do Ensino Fundamental, a partir de 
02 de março de 2012, nomeada pelo 
Decreto nº 710/04, CECÍLIA RAFAELLY 
DE OLIVEIRA, do Cargo de Professor do 1º 
ao 5º ano do Ensino Fundamental, a partir 
de 22 de março de 2012, nomeada pelo 
Decreto nº 1546/08, CLEUSA ROSA 
MUNIZ, do Cargo de Professor do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental, a partir de 15 
de março de 2012, nomeada pelo Decreto 
nº 1546/08, LUCIANE MONTEIRO 
AZEVEDO, do Cargo de Professor do 1º ao 
5º ano do Ensino Fundamental, a partir de 
08 de março de 2012, nomeada pelo 
Decreto nº 536/03.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 11 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO Nº 2537/2012

DECRETO Nº 2538/2012

DECRETO Nº 2539/2012

DECRETO N° 2541/2012

DECRETO N° 2542/2012

DECRETO N° 2540/2011

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, 
tendo em vista o que determina os Incisos 
I, II e III, do Artigo 7º, e Artigos 15 e 16, da 
Lei Complementar nº 012/2004, c/c no 
Inciso II, § 7º, do Artigo 40, da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e, atendendo ao 
contido no requerimento protocolado sob 
n° 011/2012 de 14.03.2012.

C O N C E D E

Art. 1º - PENSÃO, ao esposo da 
ex-servidora MARLENE GENOVEVA 
CECCHIN, o Senhor ADOLFO CECCHIN, 
a partir de 28 de janeiro de 2012.

Parágrafo Único - O valor total 
da pensão será correspondente a 100% 
(cem por cento) dos proventos do Cargo 
de Aposentadoria por Idade, totalizando a 
quantia em R$ 622,00 (seiscentos e vinte e 
dois reais) mensais.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 28.01.2012, 
revogando as 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

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, 
tendo em vista o que determina os Incisos 
I, II e III, do Artigo 7º, e Artigos 15 e 16, da 
Lei Complementar nº 012/2004, c/c no 
Inciso II, § 7º, do Artigo 40, da Constituição 
Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e, atendendo ao 
contido no requerimento protocolado sob 
n° 012/2012 de 27.03.2012.

C O N C E D E

Art. 1º - PENSÃO, à esposa, filha 
e filho do ex-servidor PAULO CESAR 
OTTO, sendo 33,33% (trinta e três vírgula 
trinta e três por cento) para a esposa 
SILVANA MARIA SASSO, 33,33% (trinta 
e três vírgula trinta e três por cento) para a 
filha LETÍCIA DE OLIVEIRA OTTO e 
33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por 
cento) para o filho CAIO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA OTTO, a partir de 12 de 
fevereiro de 2012.

Parágrafo Único - O valor total 
da pensão será correspondente a 100% 
(cem por cento) dos proventos do Cargo 
de Cirurgião Dentista, totalizando a 

quantia em R$ 1.340,44 (um mil trezentos 
e quarenta reais e quarenta e quatro 
centavos) mensais.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 12.02.2012, 
revogando as 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

SÚMULA: Altera o Artigo 1º, do 
Decreto Municipal nº 2524, de 28 de março 
de 2012 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei

R E S O L V E

Art. 1º - Alterar o Artigo 1º, do 
Decreto nº 2524/2012, onde se lê: 
“JUNTA EXECUTIVA DO FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA – FIA MUNICIPAL”, 
leia-se: “JUNTA EXECUTIVA DO FUNDO 
M U N I C I P A L  D A  C R I A N Ç A  E  
ADOLESCENTE – FIA”. 
 

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as 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

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. 

R E S O L V E

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

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,
 

R E S O L V E

Art. 1° - Nomear o Senhor 
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS, para 
exercer o Cargo de Assessor Jurídico, a 
partir de 19 de março de 2012.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 19.03.2012, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 16 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,
 

R E S O L V E

Art. 1° - Nomear a Senhora 
LEONILDA REZOLEM ALBERTTI, para 
exercer o Cargo de Assessor Especial de 
Gabinete, a partir de 10 de abril de 2012.

Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 10.04.2012, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 16 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração
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DECRETO N° 2543/2012

PORTARIA N° 084/2012

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

R E S O L V E

Art. 1° - Nomear o Senhor EUSÉBIO PEREIRA DE 
SOUZA, para exercer o Cargo de Assessor Técnico II, a partir de 
19 de março de 2012.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19.03.2012, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 16 de abril 
de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e 
considerando o Convênio celebrado entre o Município de 
Guarapuava e a Fundação de Proteção Especial da Juventude e 
Infância – Proteger,

R E S O L V E

Art. 1º - Ceder à Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – Proteger, os servidores abaixo 
relacionados, para auxiliarem nos trabalhos atinentes a realização 
de Concurso Público:

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS
Anacir Alves Przygocki Vanz – Técnica em Contabilidade
Isabel Cristina Pitella Pinto – Assistente Social
Marlene Mendes Nerone – Professora do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental
Tânia da Silva – Psicóloga

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Abimael de Lima Valetim – Oficial Administrativo
Anita Chafran Machado – Professora do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental
Márcia Eliane Xaram de Oliveira Woinarowski – Oficial 
Administrativo

ASSESSORAMENTO JURÍDICO
Alfeu Ribas Kramer – Procurador

Art. 2º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Portaria nº 035/2012 e demais 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 19 de abril 
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 109/2012 – ELETRÔNICO 

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor 
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 109/2012 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a contratação de 
empresa para confecção de uniformes. Recurso: 40% FUNDEB.  
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 25 de 
abril de 2012 às 08h29m do dia 09 de maio de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m do dia 09 de maio de 
2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00m do 
dia 09 de maio de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Duni 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, 19  de abril de 2012. 

(a)  MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 023/2012

PROCESSO Nº. 082/2012
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 termômetros digitais. Recurso: PPI – Programa de 
Pactuação Integrada. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada 
para 12.03.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 16 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 039/2012

PROCESSO Nº0148/2012
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 cartuchos. Recurso: Ordinários – Livre - Exercicio. 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.”, marcada para o dia 
19/03/2012 às 09h00m:

Guarapuava, 18 de abril de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 026/2012

PROCESSO Nº. 079/2012
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 peças para equipamentos para manutenção de 
geladeiras, freezers e equipamentos de enfermagem. Recurso: 
PPI – Programa de Pactuação Integrada. Secretaria Municipal de 
Saúde”, marcada para 12.03.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 16 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 025/2012

PROCESSO Nº. 080/2012
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 material de consumo composto de Soro 
Fisiológico, Glicosado e Ringer para a Secretária Municipal de 
Saúde. Recurso: PSF – Programa Saúde Família. Secretaria 
municipal de Saúde”, marcada para 09.03.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 17 de abril de 2012.
(a)  DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 058/2012

PROCESSO Nº. 0246/2012
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 no controle de pragas 
urbanas, desinsetização e dedetização. Recurso: PSF – 
Programa saúde família. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada 
para 29.03.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 16 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 062/2012

PROCESSO Nº0301/2012
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 “a 
aquisição de semente de milho, aquisição de semente de feijão e 
adubo granulado. Recurso: Ordinário (livre) exercício. Secretaria 
Municipal de Agricultura.”, marcada para o dia 05/04/2012 às 
09h30m:

Guarapuava, 18 de abril de 2012.
(a)  Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 066/2012

PROCESSO Nº0270/2012
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 “a 
contratação de empresa para fazer a reforma do trator. Recurso: 
FUNDEB 40%. Secretaria Municipal de Educação e Cultura”, 
marcada para o dia 09/04/2012 às 09h00m:

Guarapuava, 18 de abril de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 067/2012

PROCESSO Nº239/2012
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 Combustível. Recurso: FMS Fundo Municipal de 
Saúde. Secretaria Municipal de Saúde.”, marcada para o dia 
29/03/2012 às 14h00m:

Guarapuava, 16 de abril de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 071/2012

PROCESSO Nº. 0328/2012
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 de eventos para ministrar Cursos de 
Formação de Gestores e Educadores em Educação Especial. 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura”, marcada para 
10.04.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 12 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 077/2012

PROCESSO Nº0343/2012
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 “a 
aquisição de mudas de Pinnus taeda clonal e Eucalyptus dunni. 
Recursos: Ordinários – Livre - Exercício. Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Florestal.”, marcada para o dia 
16/04/2012 às 09h30m:

Guarapuava, 18 de abril de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 078/2012

PROCESSO Nº0360/2012
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 especializada para confecção, 
montagem e instalação de placas de obras. Recursos: Ordinários 
– Livres - Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos”, marcada para o dia 16/04/2012 às 14h00m:

Guarapuava, 18 de abril de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 002/2012

PROCESSO Nº009/2012
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 peças e contratação de serviços para conserto de 
veículos. Recursos: FUNREBOM. Secretaria Municipal Finanças 
– 5° subgrupamento de bombeiros independente.”, marcada para 
o dia 03/04/2012 às 09h30m:

Guarapuava, 16 de abril de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 040/2012

PROCESSO Nº. 0149/2012
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 leite em pó. Recurso: PSF – Programa Saúde da 
Família. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para 
20.03.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 16 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 044/2012

PROCESSO Nº. 0176/2012
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 material de limpeza. Recurso: 5% sobre 
Transferências Constitucionais. Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura”, marcada para 21.03.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 16 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2012

Resultado de julgamento da Licitação realizada em 04/04/2012 
– 14h00.                        
OBJETO
Contratação de empresa de engenharia para construção de 
capela mortuária no bairro Vila Pequena, com área de 200,04m² 
(duzentos vírgula zero quatro metros quadrados). Recursos: 

Ordinários – Livre - Exercício. Secretaria Municipal de 
Administração.

Guarapuava, 04 de abril de 2012.
(a) SODENIA APARECIDA RIBEIRO HANSEN

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 017/2012

PROCESSO Nº. 052/2012
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, 09 de março de 2012.
(a)  LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 055/2012

PROCESSO Nº. 261/2012
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, 18 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 020/2012

PROCESSO Nº. 086/2012
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, 12 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 021/2012

PROCESSO Nº. 081/2012
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, 19 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 037/2012

PROCESSO Nº. 145/2012
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, 19 de abril de 2012.
(a)  LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 041/2012

PROCESSO Nº0150/2012
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 fraldas geriátricas para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde durante todo o ano de 2012. 
Recurso: PSF – Programa Saúde da Família”, marcada para o dia 
20/03/2012 às 09h00m:

Guarapuava, 29 de março de 2012.
(a)  Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 276/2011

PROCESSO Nº. 1142/2011
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 
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, 17 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO –Nº 103/2012 

MARCEL SCORSIM FRACARO, Assessor Especial de Gabinete, no 
uso das atribuições que lhe são inerentes, COMUNICA:
Onde se lê:
MODALIDADE: Pregão Nº 103/2012 – ELETRÔNICO.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, através da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 18 de abril de 
2012 às 13h29m do dia 02 de maio de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30m do dia 02 de maio de 
2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00m do dia 02 
de maio de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
Leia-se: 
MODALIDADE: Pregão Nº 103/2012 – PRESENCIAL
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: 04 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.
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.
Guarapuava, 18 de abril de 2012.

(a)  MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO  nº 25/2011 – PRESENCIAL

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de transporte e coleta de produtos hortifrutigranjeiros com 
caminhão furgão.
CONTRATO N.º 081/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: WILSON JOSE LEMES TRANSPORTES - ME,
MOTIVO: 1) Os prazos validade e vigência descritos, respectivamente, à 
Cláusulas Sexta, serão prorrogados, com fulcro no artigo 57, inciso II, 
da Lei Federal n.º 8.666/93, por mais 234 (duzentos e trinta e quatro) 
dias, sendo os serviços prestados até 31 de dezembro de 2012, 
mantendo o valor de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos 
reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 04/04/2012

(a) LUCIANO CURY CRUZ 
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO  nº 104/2011 – PRESENCIAL

OBJETO: Locação de um imóvel com terreno medindo 2.756,69m2, 
creche escola em alvenaria medindo 1.346,69m2 de área construída, 
transformadas em salas de aula, banheiros, cozinha, cantina, sala de 
computador, biblioteca, salas de administração e pátio para recreação, 
situado na Rua Bernardino Roseira Lacerda n.º 532 – Bairro Morro Alto, 
em Guarapuava – Paraná. 
CONTRATO N.º 054/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA D.M. LTDA.,
MOTIVO: 1) O prazo contratual, descrito à Cláusula Segunda, será 
prorrogado, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93, por mais 296 (duzentos e noventa e seis) dias, sendo o imóvel 
utilizado até 31 de dezembro de 2012.
MOTIVO: 2) O valor contratual, descrito a Cláusula Terceira, será 
reajustado, conforme IGP-M, na margem de 3,43% (três vírgula quarenta 
e três por cento), a título de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, consoante autoriza o artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, passando o valor mensal do aluguel para a cifra de 
R$ 9.753,45 (nove mil setecentos e cinqüenta e três reais e quarenta 
e cinco centavos), perfazendo um valor total de R$ 87.781,05 (oitenta e 
sete mil setecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), ao final da 
vigência do termo contratual.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 08/03/2012

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.
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EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO  nº 09/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
transporte de pessoas, pelo período de 12 
(doze) meses
CONTRATO N.º 044/2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: ELTON V. DE SOUZA 
TRANSPORTES

MOTIVO: 1) Os prazos de execução e de 
vigência descritos, respectivamente, às 
Cláusulas Quinta e Sexta, serão 
prorrogados, com fulcro no artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, por 
mais 313 (trezentos e treze) dias, sendo os 
serviços prestados até 31 de dezembro 
de 2012 ,  mantendo o va lor  de 
R$67.200,00 (sessenta e sete mil e 
duzentos reai).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 17/02/2012

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO  nº 09/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
transporte de pessoas, pelo período de 12 
(doze) meses
CONTRATO N.º 049/2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: JMS LOCAÇÃO E 
TRANSPORTES LTDA - ME
MOTIVO: 1) Os prazos de execução e de 
vigência descritos, respectivamente, às 
Cláusulas Quinta e Sexta, serão 
prorrogados, com fulcro no artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, por 
mais 305 (trezentos e cinco) dias, sendo 
os serviços prestados até 31 de 
dezembro de 2012, mantendo o valor de 
R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil 
reais).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 28/02/2012

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO  nº175/2010 – PRESENCIAL
OBJETO: 
CONTRATO N.º 589/2010
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: WILSON JOSE LEMES 
TRANSPORTES - ME
MOTIVO: 1) Os prazos de validade e 
vigência descritos, respectivamente, à 
Cláusula Sexta, serão prorrogados, com 
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, por mais 12 (doze) 
meses, sendo os serviços prestados até 
19 de outubro de 2012, mantendo o valor 
total de R$ 78.360,00 (setenta e oito mil 

trezentos e sessenta reais).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 11/11/2011

(a) MARCEL SCORSIN FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO  nº215/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa 
especializada para realizar perfuração e 
instalação de poço artesiano.
CONTRATO N.º 373/2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: ÁGUA AZUL POÇOS 
ARTESIANOS LTDA
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à 
Cláusula Segunda, será aditado no 
patamar de aproximadamente 24,842% 
(vinte e quatro virgula oito quatro dois 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$ 13.510,00 (treze mil 
quinhentos e dez reais), conforme 
orçamento da empresa.
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 23/11/2011

(a) MARCEL SCORSIN FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º57 /2011 –  PRESENCIAL

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em qualificação profissional 
em panificação.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 200/2012
CONTRATADA: ANTONIO CARLOS 
SANTA RITA BOESE - ME
VALOR TOTAL: R$14.400,00 (quatorze 
mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: até o dia 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 09/04/2012

EXTRATO DO 3.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO  nº 076/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: aquisição de madeira de 
eucalipto sem tratamento
CONTRATO N.º 589/2010
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
C O N T R A T A D A :  M A R C O N D E S  
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a 
Cláusula Segunda do contrato celebrado, 
será aditado, no patamar de 25% (vinte e 
cinco por cento), consoante autoriza o 
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$ 39.600,00 
(trinta e nove mil e seiscentos reais).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 12/12/2011

(a) MARCEL SCORSIN FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.                        

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

TOMADA DE PREÇ0  nº003/2011 

OBJETO: Contratação de Empresa de 
Engenharia para realizar a construção de 
muro na Escola Municipal Abílio Feliciano 
de Oliveira, englobando mão de obra, a 
construção de muro na Escola Municipal 
Dionísio Kloster Sampaio, englobando o 
fornecimento de material e mão de obra e 
a construção de piso na Escola PE. 
Estanislau Cebula, englobando o 
fornecimento de material e mão de obra, a 
preços fixos e sem reajuste, de acordo 
com os Projetos Arquitetônicos, Planilhas 
de Serviço e Cronograma Físico 
Financeiro parte integrante do presente 
Termo. 
CONTRATO N.º 509/2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: AUGUSTO FERREIRA 
CONSTRUÇÔES
MOTIVO: 1) O objeto e valor contratual, 
descrito a cláusula primeira e terceira, 
respectivamente, do contrato celebrado, 
s e r á  a d i t a d o ,  n o  p a t a m a r  d e  
aproximadamente 20,348% (vinte virgula 
três quatro oito por cento), consoante 
autoriza o 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$8.684,33 (oito mil seiscentos e oitenta e 
quatro reais e trinta e três centavos).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 20/03/2012

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO  nº08/2011 
OBJETO: contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
transporte, pelo período de 12(doze) 
meses
CONTRATO N.º 55/2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: ELTON V. DE SOUZA 
TRANSPORTES
MOTIVO: 1) Os prazos de validade e 
vigência descritos, à Cláusula Décima 
Primeira, serão prorrogados, com fulcro no 
artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93, por mais 290 (duzentos e 
noventa) dias, sendo os serviços 
prestados até 31 de dezembro de 2012, 
totalizando R$ 16.719,90 (dezesseis mil 
setecentos e dezenove reais e noventa 
centavos).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 13/03/2012

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º034/2012 /–  PRESENCIAL

OBJETO: aquisição de pedra brita 3/8 ao 
fundo.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 186/2012
CONTRATADA: PAVIMENTAÇÕES E 
TERRAPLENAGENS SCHIMITT LTDA
VA L O R  T O TA L :  R $ 6 1 9 . 3 9 0 , 0 0  
(seiscentos e dezenove mil, trezentos e 
noventa reais)
VIGÊNCIA: até 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 034/2012/– PRESENCIAL

OBJETO: aquisição de pedra brita 3/8 ao 
fundo.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 187/2012
CONTRATADA: PEDREIRA PÉROLA 
LTDA.
VA L O R  T O TA L :  R $ 7 11 . 1 6 0 , 0 0  
(setecentos e onze mil, cento e sessenta 
reais)
VIGÊNCIA: até 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2012

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇO N.º 02/2012 – 

OBJETO: contratação de empresa 
especializada para fornecimento e 
instalação de elevador panorâmico com 
capacidade para oito passageiros (carga 
útil de 600 kg) sem casa de máquinas.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 178/2012
CONTRATADA: ELEVADORES EMC 
LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$139.900,00 (cento e 
trinta e nove mil e novecentos reais).
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 43/2012 – PRESENCIAL

OBJETO: aquisição de calcário dolomítico
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 192/2012
CONTRATADA: M.A. SILVESTRI & CIA. 
LTDA - EPP
VALOR TOTAL: R$235.980,00 (duzentos 
e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta 
reais)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias,
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2012

COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMIRARES:
 

Art. 1º O presente Regimento 
Interno disciplina o funcionamento do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - COMDICA de 
Guarapuava PR, criado pela Lei Municipal 
n° 259, de 20 de dezembro de 1991 e Lei 
Federal nº 8.069/90, alterado pela Lei 
Municipal nº 1644/2007.
 

Art. 2º O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava, conhecido também pela 
sigla “COMDICA”, funcionará em 
instalações próprias, fornecidas pelo 
Poder Público Municipal, conforme artigo 
14, da Lei Municipal 1644/2007. 
 

§ 1º. Cabe à administração 
pública fornecer a estrutura administrativa 
e institucional necessária ao adequado e 
ininterrupto funcionamento do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente, devendo para tanto instituir 
dotação orçamentária específica;
 

§ 2º. A dotação orçamentária a 
que se refere o parágrafo anterior deverá 
contemplar os recursos necessários ao 
custeio das atividades desempenhadas 
pelo Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, inclusive para 
as despesas com capacitação dos 
conselheiros, pagamento de serviços de 
terceiros, publicações, material de 
consumo, deslocamento e hospedagem 
dos conselheiros a eventos e outras 
despesas que forem necessárias, em 
conformidade com o conselho.

CAPÍTULO II
 
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
 

Art. 3º O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR, na forma do disposto no 
art. 7º, Inciso I ao XV da Lei Municipal nº 
1644/2007, é composto por 16 (dezesseis) 
membros efetivos, sendo 08 (oito) 
representantes do governo e 08 (oito) 
representantes da sociedade civil 
organizada.
 

§ 1º. Os nomes, telefones e 
endereços (inclusive eletrônicos) das 
entidades governamentais e não 
governamentais que compõem o 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente e de seus respectivos 
representantes, serão publicados na 
imprensa local, assim como afixados em 
sua sede, na sede do Conselho Tutelar, 
Prefeitura Municipal e órgãos públicos 
encarregados das políticas básicas e de 
a s s i s t ê n c i a  s o c i a l ,  b e m  c o m o  

comunicados ao Ministério Público e ao 
Juiz da Infância e da Juventude local;
 

§ 2º. Na forma do disposto no art. 
89, da Lei nº 8.069/90, a função de 
membro do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente é 
considerada de interesse público 
relevante e não será remunerada.

SEÇÃO I
 
D O S  R E P R E S E N TA N T E S  D O  
GOVERNO:
 

Art. 4º. Os representantes do 
governo junto ao Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
serão indicados pelo Chefe do Executivo 
nos 15 (quinze) dias subseqüentes à sua 
posse, dentre os Secretários, Chefes de 
Departamento ou servidores graduados 
dos órgãos públicos com atuação direta ou 
indireta junto a crianças e adolescentes.
 

§ 1º. Dentre outros, serão 
indicados representantes dos setores 
responsáveis pela Educação e Cultura, 
Esportes e Lazer, Saúde, Assistência 
Social, Finanças e Planejamento, 
Habitação e Urbanismo, Procuradoria 
Geral, Fundação Proteger e os que 
prestem atendimento direto a crianças e 
adolescentes e que incluem em seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e 
direitos de crianças e adolescentes nos 
moldes dos dispostos dos artigos 87, 
inciso V e 210, inciso III da Lei nº 8.069/90.
 

§ 2º. As manifestações e votos 
dos representantes do governo junto ao 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e  d o  A d o l e s c e n t e  v i n c u l a m  a  
administração, não podendo ser revistas 
de ofício pelo Chefe do Executivo;
 

§ 3º. Para cada titular, será 
indicado um suplente, que substituirá 
aquele em caso de ausência ou 
impedimento, de acordo com o que 
dispuser este Regimento Interno;
 

§ 4º. No caso de reiteração de 
faltas injustificadas, prática de conduta 
incompatível com a função e/ou outras 
situações previstas em lei ou neste 
Regimento, o Presidente do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente encaminhará representação 
ao Chefe do Executivo no sentido da 
substituição do respectivo representante 
governamental e aplicação das sanções 
administrativas cabíveis, bem como 
comunicará o fato ao Ministério Público, 
para a tomada das providências que 
entender necessárias.
 

A r t .  5 º .  O  manda to  dos  
representantes do governo junto ao 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente está condicionado ao 
tempo de permanência na função ou à 
frente da respectiva pasta.
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§ 1º.  O afastamento dos 
representantes do governo junto ao 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente deverá ser previamente 
comunicado e justificado, não podendo 
prejudicar as atividades do órgão;
 

§ 2º. O Chefe do Executivo deverá 
indicar o novo conselheiro governamental 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias após 
o afastamento a que alude o parágrafo 
anterior;
 

§ 3º. Caso descumpridos os 
prazos para nomeação e/ou substituição 
dos representantes do governo perante o 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente, fixados neste e no artigo 
anterior, ou praticados, pelo Chefe do 
E x e c u t i v o  M u n i c i p a l ,  a t o s  q u e  
comprometam ou inviabilizem o regular 
funcionamento do órgão o fato será 
imediatamente comunicado ao Ministério 
Público, para tomada das medidas 
cabíveis e apuração de eventual 
responsabilidade do agente público, nos 
moldes do previsto nas Leis nºs 8.069/90, 
8.429/92 e no Dec. Lei nº 201/67.

SEÇÃO II
 
D O S  R E P R E S E N T A N T E S  D A  
SOCIEDADE:
 

Art. 6º. Os representantes da 
sociedade civi l  organizada serão 
escolhidos entre as entidades constituídas 
há pelo menos 01 (um) ano, inscritas neste 
conselho, que prestem atendimento direto 
a crianças e adolescentes, ou que tenham 
por finalidade a defesa dos interesses e 
direitos de crianças e adolescentes, nos 
moldes do disposto nos arts. 87, inciso V, 
90 e 210, inciso III, da Lei nº 8.069/90.
 

§  1 º .  A  e s c o l h a  d o s  
representantes da sociedade civil junto ao 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente dar-se-á por intermédio 
de assembléia realizada entre as próprias 
entidades que possuam o perfil acima 
indicado;
 

§ 2º. A vaga no Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente pertencerá à entidade 
escolhida, que indicará um de seus 
membros para atuar como titular e outro 
como seu substituto imediato;
 

§ 3º. Para cada entidade 
escolhida a integrar o Conselho de Direitos 
da Criança e do Adolescente haverá um 
suplente, respeitada a ordem de votação 
na assembléia a que se refere o §1º deste 
artigo.
 

Art. 7º. De modo a assegurar o 
caráter plural e representativo do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente, não será permitido que 
as entidades pertencentes a um 
determinado segmento e/ou que prestem 
determinada modalidade de atendimento 
ocupem mais de 01 (uma) vaga no 

Conselho, ressalvada a inexistência de 
outras ent idades interessadas e 
habilitadas a compor o órgão;

Parágrafo único. As entidades 
pertencentes a um determinado segmento 
e /ou  que  p res tem de te rm inada  
modalidade de atendimento poderão se 
candidatar e participar do processo de 
escolha conforme o artigo 6º deste 
regimento, sendo considerada eleita a 
mais votada, ficando as demais como suas 
suplentes, pela ordem de votação.
 

Art. 8º. O mandato das entidades 
representantes da sociedade civil junto ao 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente será de 02 (dois) anos;
 

Art. 9º. É vedada a indicação de 
nomes ou qualquer outra forma de 
ingerência do Poder Executivo sobre o 
processo de escolha dos representantes 
da sociedade civil junto ao Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente.
 

Art. 10. Todo o processo de 
escolha dos representantes da sociedade 
civil junto ao Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente será 
fiscalizado pelo Ministério Público.
 

Art. 11. Os representantes da 
sociedade civil junto ao Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente serão 
empossados no prazo máximo de 15 
(quinze) dias após a proclamação do 
resultado do respectivo processo de 
escolha, com a publicação dos nomes das 
entidades eleitas e suas suplentes, bem 
como dos conselheiros titulares e seus 
substitutos imediatos, nos moldes do art. 
3º, §1º, do presente Regimento Interno.
 

Art. 12. A eventual substituição 
dos representantes das entidades que 
compõe a ala não governamental do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente deverá ser comunicada e 
justificada à Presidência do órgão no 
mínimo 10 (dez) dias antes da primeira 
sessão ordinária subseqüente, não 
podendo prejudicar suas atividades.
 

CAPÍTULO III
 
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS:
 

Art. 13. São deveres dos 
membros do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente: 
 

I - Conhecer a Lei nº 8.069/90, a 
Lei Municipal nº 1644/2007, e as 
disposições relativas à criança e ao 
adolescente, contidas na Constituição 
Federal, Lei nº 8.742/93, 9.394/96 e outros 
Diplomas Legais, zelando pelo seu efetivo 
e integral respeito;

II - Participar com assiduidade das 
reuniões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente, o conselheiro que faltar 

injustificadamente a duas reuniões 
consecutivas ou três alternadas durante o 
ano, perderá automaticamente o mandato;
 

III - Participar obrigatoriamente 
em uma das comissões especiais 
mediante deliberação da Plenária do 
Conselho, exercendo as atribuições a 
estas inerentes;
 

IV - Buscar informações acerca 
das condições de vida da população 
infanto-juvenil local, assim como da 
estrutura de atendimento existente no 
município, visitando sempre que possível 
as comunidades e os programas e 
serviços àquela destinados;
 

V - Encaminhar proposições e 
participar das discussões relativas à 
melhoria das condições de atendimento à 
população infanto-juvenil local, apontando 
falhas e sugerindo a implementação das 
políticas, serviços públicos e programas 
que se fizerem necessários;
 

VI - Atuar na defesa da Lei nº 
8.069/90 e dos direitos de crianças, 
adolescentes e suas respectivas famílias, 
procurando sempre que possível informar 
a população acerca do dever de todos em 
promover a proteção integral da população 
infanto-juvenil;
 

VII - Opinar e votar sobre 
assuntos encaminhados à apreciação do 
Conselho.
 

§ 1º. É expressamente vedada a 
manifestação político-partidária nas 
atividades do Conselho;
 

§ 2º. Nenhum membro poderá 
agir ou se manifestar com efeito público em 
nome do  Conse lho  sem p rév ia  
autorização.

CAPÍTULO IV
 
EXTINÇÃO OU CASSAÇÃO DE 
MANDATOS:
 

Art. 14. Na forma do disposto no 
art. 9º, da Lei Municipal nº 1644/2007, a 
entidade e/ou seu representante poderão 
ter seus mandatos suspensos ou 
cassados quando:
 

I - for constatada a reiteração de 
fa l tas  in jus t i f i cadas às  sessões 
deliberativas do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente ou às 
reuniões das Comissões Especiais que 
integrar;
 

II - for constatada a violação de 
qualquer dos deveres relacionados no 
art.7º, da Lei Municipal nº1644/2007 e 
art.13, deste Regimento Interno;
 

I I I  -  for determinado, em 
procedimento para apuração de 
i r r e g u l a r i d a d e  e m  e n t i d a d e  d e  
atendimento (arts. 191 a 193, da Lei nº 
8.069/90), a suspensão cautelar dos 
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dirigentes da entidade, conforme art. 191, 
parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 ou 
aplicada alguma das sanções previstas no 
art. 97, do mesmo Diploma Legal;

IV - for constatada a prática de ato 
incompatível com a função ou com os 
princípios que regem a administração 
pública, estabelecidos pelo art. 37, da 
Constituição Federal e art. 4º, da Lei nº 
8.429/92;
 

V - será também afastado do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente o membro que for 
condenado pela prática de crime doloso de 
qualquer natureza ou por qualquer das 
infrações administrativas previstas na Lei 
nº 8.069/90.
 

§  1 º .  A  e n t i d a d e  n ã o  
governamental ou órgão governamental 
cujo representante não comparecer, sem 
justificativa acolhida, a 02 (duas) reuniões 
ordinárias ou extraordinárias consecutivas 
ou 04 (quatro) alternadas, no período de 01 
(um) ano, ou nas demais hipóteses 
relacionadas neste artigo, receberá 
comunicação do Conselho, com vista à 
substituição do membro faltoso;
 

§ 2º. Incorrerá na mesma pena o 
membro do conselho seja ele não 
governamental ou governamental que não 
comparecer, no mesmo período, a 02 
(duas) reuniões consecutivas ou 04 
(quatro) alternadas das Comissões 
Especiais, às quais estejam vinculadas;
  

Art. 15. A suspensão cautelar do 
mandato das entidades e/ou de seus 
representantes, nas hipóteses constantes 
do artigo anterior, será decidida pela 
Plenária do Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente, mediante 
requerimento encaminhado por qualquer 
dos membros do Conselho, Ministério 
Público ou Poder Judiciário. 
 

Parágrafo único. A cassação do 
mandato das entidades representantes da 
sociedade civil junto ao Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente, em qualquer hipótese, 
d e m a n d a r á  a  i n s t a u r a ç ã o  d e  
procedimento administrativo específico, 
nos moldes do previsto neste Regimento 
Interno, com a garantia do pleno exercício 
do contraditório e a ampla defesa, sendo a 
decisão tomada por maioria absoluta de 
votos dos componentes deste órgão.
 

Art. 16. Os suplentes assumirão 
automat icamente nas ausências,  
afastamentos e impedimentos dos 
titulares.

CAPÍTULO V

DOS IMPEDIMENTOS:
Art. 17. De modo a tornar efetivo o 

caráter paritário do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
devem ser considerados impedidos de 
integrar sua ala não governamental todos 

os servidores do Poder Executivo 
ocupantes de cargo em comissão no 
respectivo nível de governo, assim como o 
cônjuge ou companheiro(a) e parentes, 
consangüíneos e afins, do(a) Chefe do 
E x e c u t i v o  e  s e u  c ô n j u g e  o u  
companheira(o).
 

Parágrafo único. O impedimento 
de que trata o caput deste dispositivo, se 
estende aos cônjuges, companheiros(as) 
e parentes, consangüíneos e afins, de 
todos os servidores do Poder Executivo 
ocupantes de cargo em comissão no 
respectivo nível de governo, bem como, no 
caso do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, também aos 
cônjuges, companheiros(as) e parentes, 
consangüíneos e afins da autoridade 
judiciária e do representante do Ministério 
Público com atuação na Justiça da Infância 
e Juventude, em exercício na Comarca, 
Foro Regional ou Distrital.

CAPÍTULO VI
 
DA NATUREZA E DAS ATRIBUIÇÕES 
DO CONSELHO:
 

Art. 18. O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR, por força do disposto no 
art. 227, §7º c/c 204, da Constituição 
Federal, art. 88, inciso II, da Lei nº 8.069/90 
e art. 7º, da Lei Municipal nº 1644/2007, 
tem por competência elementar deliberar 
sobre a política de atendimento à criança e 
ao adolescente e controlar das ações do 
Poder  Execut ivo  no sent ido  da 
implementação desta mesma política, 
incumbindo-lhes ainda zelar pelo efetivo 
respeito ao princípio da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente, nos 
moldes do previsto no art. 4º, caput e par. 
único, alíneas “b”, “c” e “d” c/c arts. 87, 88 e 
259, parágrafo único, todos da Lei nº 
8.069/90 e art. 227, da Constituição 
Federal, cabendo-lhe ainda:
 

I - elaborar a Política Municipal de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, fiscalizando as ações de 
execução, observadas as linhas de ação e 
as diretrizes estabelecidas nos Art. 87 e 88 
da Lei nº 8.069/90;
 

II - avaliar e zelar pela efetiva 
aplicação da Política Municipal de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;
 

III - promover, nos moldes do 
disposto no art. 86, da Lei nº 8.069/90, a 
necessária articulação entre os órgãos 
públicos municipais e estaduais com 
atuação direta ou indireta junto à 
população infanto-juvenil e as entidades 
não governamentais que executem ou se 
proponham a executar programas de 
atendimento a crianças, adolescentes e 
suas respectivas famílias, elaborando uma 
verdadeira “Rede de Proteção aos Direitos 
da Criança e do Adolescente” que torne 
efetivos os princípios, as diretrizes e os 
direitos estabelecidos na Lei Municipal nº 

1644/2007, Lei nº 8.069/90 e Constituição 
Federal;
 

IV - promover o reordenamento 
institucional de modo a otimizar a estrutura 
de atendimento à criança e ao adolescente 
no Município, propondo, sempre que 
necessário, modificações nas estruturas 
públicas e privadas que compõem a 
mencionada “Rede de Proteção aos 
Direitos da Criança e do Adolescente”;
 

V - promover e apoiar a realização 
de campanhas educativas sobre os 
direitos da criança e do adolescente, com 
indicação das medidas a serem adotadas 
nos casos de atentados ou violação dos 
mesmos;
 

VI - acompanhar a elaboração e a 
execução das propostas de leis 
orçamentárias do Município (Plano 
Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual), 
indicando modificações necessárias à 
consecução da política formulada para a 
promoção dos direitos da criança e do 
adolescente e zelando para o efetivo 
respeito ao princípio legal e constitucional 
da prioridade absoluta à criança e ao 
adolescente, nos moldes do previsto nos 
arts. 227, caput, da Constituição Federal e 
arts. 4º, caput e parágrafo único, alíneas 
“c” e “d”, da Lei nº 8.069/90;

VII - fixar os critérios para 
gerenciamento do fundo de que trata o Art. 
15, da Lei Municipal nº 1644/2007 e art. 88, 
inciso IV, da Lei nº 8.069/90, em respeito às 
disposições das Leis Federais, Lei nº 
4.320/64, 8.429/92 e da Lei Complementar 
nº 101/00;
 

VIII - promover o registro e a 
avaliação periódica das condições de 
funcionamento das entidades ligadas ao 
atendimento e a defesa dos direitos da 
criança e do adolescente; 
 

IX - conduzir o processo de 
escolha dos membros do Conselho 
Tutelar.
 

§ 1º. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
integra a estrutura de governo do 
Município de Guarapuava/PR, possuindo 
total autonomia decisória quanto às 
matérias de sua competência;
 

§ 2º. As decisões tomadas pelo 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente de Guarapuava/PR, no 
âmbito de sua esfera de competência, 
vinculam a administração pública, que 
deverá cumpri-las em respeito aos 
princípios constitucionais da soberania 
popular e da prioridade absoluta à criança 
e ao adolescente (art. 1º, parágrafo único e 
art. 227, ambos da Constituição Federal). 
 

§ 3º. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
atuará de maneira articulada com os 
demais Conselhos em funcionamento no 
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Município, garantindo a integração e 
evi tando a tomada de decisões 
conflitantes.

CAPÍTULO VII
 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
 

Art. 19. O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR conta com a seguinte 
estrutura administrativa: 
 

I - o Plenário;
 

II - a Diretoria;
 

III - as Comissões Especiais.

SEÇÃO I

DO PLENÁRIO:
 

Art. 20. O Plenário, órgão 
soberano do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR,  compõe-se dos 
membros no exercício pleno de seus 
mandatos.
 

Art. 21. O Plenário se reunirá 
periodicamente, na forma prevista na Lei 
Municipal nº1644/2007 e neste Regimento 
Interno, debatendo e deliberando as 
matérias de competência do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.
 

Parágrafo único. Terão espaço 
permanente, na mesa de debates, além 
dos membros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
C r i a n ç a  e  d o  A d o l e s c e n t e ,  o s  
representantes do Juízo e Promotoria da 
Infância e Juventude e Conselho Tutelar, 
que poderão se manifestar na forma 
prevista neste Regimento Interno.

SEÇÃO II

DA DIRETORIA:
 

Art. 22. O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR será administrado por 
uma Diretoria Executiva escolhida entre 
seus membros, composta por um 
Presidente, um Vice-Presidente um 
Secretário e um Vice-Secretário cujo 
mandato será de 02 (dois) anos.
 

§ 1º. Para todos os cargos da 
Diretoria será observada alternância entre 
os representantes do governo e da 
sociedade civil organizada;
 

§ 2º. A escolha dos membros da 
diretoria dar-se-á na primeira sessão 
subseqüente ao término do mandato dos 
conselheiros de biênio, sendo a inscrição 
efetuada verbalmente pelo aspirante ao 
cargo e a votação tomada de forma 
nominal entre os Conselheiros presentes; 

 
§ 3º. Havendo empate na 

votação, será considerado eleito, para 
cada um dos cargos da Diretoria, o 
concorrente mais idoso;
 

§ 4º. Na hipótese de renúncia ou 
vacância dos cargos da Diretoria, 
proceder-se-á a nova eleição para o 
preenchimento do cargo respectivo, na 
primeira sessão ordinária ou extraordinária 
subseqüente a renúncia ou vacância, 
ficando o escolhido na função pelo período 
remanescente do mandato de seu 
antecessor;
 

§ 5º. O Presidente ou o Vice-
Presidente poderão ser destituídos pelo 
voto da maioria absoluta dos membros do 
Conselho, quando da ocorrência de 
qualquer das situações previstas no art. 
14, deste Regimento Interno;

§ 6º. Nos termos do art. 14, da Lei 
Municipal nº 1644/2007, caberá ao Poder 
Público Municipal, assegurar o suporte 
técnico-administrativo necessário ao 
funcionamento do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR.

SEÇÃO III
 
DA PRESIDÊNCIA:
 

Art. 23. O Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Guarapuava/PR será 
escolhido entre seus pares, para o 
mandato de 02 (dois) anos. 
 

§ 1º. O exercício da presidência 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente caberá, 
alternadamente, aos representantes do 
governo e da sociedade civil organizada;
 

§ 2º. Na ausência ou impedimento 
do Presidente, assumirá como seu 
substituto legal, o Vice-Presidente ou 
Secretário, nesta ordem; 
 

§ 3º. No caso de vacância do 
cargo de Presidente, o Vice assumirá 
automaticamente a função, até o término 
do mandato. 
 

Art. 24. São atribuições do 
Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR:
 

I - presidir as sessões plenárias 
tomando parte nas discussões e votações;

II - decidir soberanamente as 
questões de ordem, reclamações ou 
solicitações do Plenário; 
 

III - proferir o último voto nominal 
e, quando houver empate, remeter o objeto 
de votação para novos estudos das 
Comissões Especiais;
 

IV - distribuir materiais às 

Comissões Especiais quando a sua 
complexidade assim o exigir, nomeando os 
integrantes, dentre os titulares do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
C r i a n ç a  e  d o  A d o l e s c e n t e  d e  
Guarapuava/PR, ou designando eventuais 
relatores substitutos;
 

V - preparar, junto com o 
Secretário do Conselho, a pauta das 
sessões ordinárias e extraordinárias;
 

VI - assinar a correspondência 
oficial do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR;
 

VII - representar o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Guarapuava/PR em 
solenidades públicas e zelar pelo seu 
prestígio;
 

VIII - Encaminhar ao Ministério 
P ú b l i c o  n o t í c i a  d e  i n f r a ç õ e s  
administrativas ou penais que cheguem ao 
conhecimento do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
 

IX - Determinar a instauração de 
s i n d i c â n c i a  o u  p r o c e d i m e n t o  
administrativo para apurar denúncias de 
irregularidades envolvendo entidades ou 
representantes de entidades com assento 
no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;
 

X - Manter os demais membros do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente informados 
sobre todos os assuntos que digam 
respeito ao órgão;
 

XI - Participar, juntamente com os 
integrantes da Comissão Especial de 
Orçamento, do processo de elaboração, 
discussão e aprovação das propostas de 
leis orçamentárias junto ao Executivo e 
Legislativo Municipais, zelando para que 
nelas sejam contemplados os recursos 
necessários ao efetivo e integral 
cumpr imen to  das  r eso luções  e  
deliberações do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
permitindo assim a efetiva implementação 
da política de atendimento por este 
traçada;
 

XII - Efetuar as comunicações a 
que aludem os arts. 4º, §4º; 5º, §3º;  42, 
§3º; 43, parágrafo único; 44; 45; 50 e 51, 
deste Regimento Interno, aos dirigentes 
das entidades não governamentais, 
Secretários ou Chefes de Departamento, 
Executivo Municipal e Ministério Público, 
conforme o caso;

XIII - Convocar, de ofício ou a 
requerimento das Comissões Especiais, 
Conselho Tutelar, Ministério Público, 
Poder Judiciário ou Prefeito, reuniões 
extraordinárias da Plenária do Conselho, 
para tratar de assuntos de caráter urgente;
 

XIV - Exercer outras funções 
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correlatas que lhe sejam atribuídas pelo 
presente Regimento Interno ou pela 
Legislação Municipal específica.
 

§ 1º. É vedada ao Presidente do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente a tomada de qualquer 
decisão ou a prática de atos que não 
tenham sido submetidos à discussão e 
deliberação por sua plenária;
 

§ 2º. Quando necessária a 
tomada de decisões em caráter 
emergencial, é facultada ao Presidente do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente a convocação de reunião 
extraordinária do órgão, onde a matéria 
será discutida e decidida.

SEÇÃO IV
 
DO SECRETÁRIO:
 

Art. 25. Ao Secretário, auxiliado 
por um servidor efetivo designado pelo 
Poder Público Municipal, compete:
 

I - manter:

a) livro de correspondências 
recebidas e emitidas com o nome dos 
remetentes ou destinatários e respectivas 
datas;

b) livro de atas das sessões 
plenárias;
 

c) fichas de registro das entidades 
governamentais e não governamentais 
que prestem assistência e atendimento à 
criança e ao adolescente, contendo a 
denominação, localização, regime de 
atendimento e número de crianças e 
adolescentes atendidos; 
 

II - secretariar sessões do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança Adolescente de Guarapuava/PR, 
registrando a freqüência dos membros dos 
conselhos e arquivando as justificativas 
eventualmente encaminhadas para as 
faltas; 
 

III - despachar com o Presidente;
 

IV - preparar, junto com o 
Presidente, a pauta das sessões 
ordinárias e extraordinárias;

V - prestar as informações que lhe 
forem requisitadas;
 

VI - propor ao Presidente a 
requisição de servidores junto aos órgãos 
governamentais que compõem o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
C r i a n ç a  e  d o  A d o l e s c e n t e  d e  
Guarapuava/PR, para auxil iar na 
execução dos serviços a cargo do 
Conselho, inclusive para prestar o suporte 
técnico-administrativo que se fizer 
necessário;
 

VII - orientar, coordenar e 
fiscalizar os serviços da secretária;

 
VIII - lavrar as atas das reuniões, 

proceder à sua leitura e submetê-la à 
apreciação e aprovação do Conselho, na 
reunião seguinte; 
 

IX -  receber re latór ios e 
documentos dirigidos ao Conselho, os 
quais serão apresentados ao Plenário 
quando protocolizados em até 48 
(quarenta e oito) horas antes da reunião;
 

X - manter os Conselheiros 
informados das reuniões e da pauta a ser 
discutida, inclusive no âmbito das 
Comissões Especiais;
 

XI - remeter para análise das 
C o m i s s õ e s  E s p e c i a i s  S e t o r i a l  
responsável, e posterior aprovação do 
Plenário, os pedidos de registro das 
ent idades não governamentais e 
programas desenvolvidos por entidades 
governamentais e não governamentais 
que prestam assistência e atendimento à 
criança e ao adolescente no município;
 

XII - exercer outras funções que 
lhe sejam atribuídas por este Regimento 
Interno, pelo Presidente ou pelo Plenário.

SEÇÃO V

DAS COMISSÕES ESPECIAIS:
 

Art. 26. Serão criadas, no âmbito 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
C r i a n ç a  e  d o  A d o l e s c e n t e  d e  
Guarapuava/PR, Comissões Especiais 
temáticas, de composição paritária entre 
representantes do governo e da sociedade 
civil, de caráter permanente ou temporário, 
formadas por membros titulares, suplentes 
e convidados. 
 

§ 1º. As Comissões Especiais 
serão compostas de 01 (um) Presidente, 
01 (um) relator e mais 02 (dois) membros, 
tendo as funções de elaborar estudos, 
emitir pareceres e propor políticas 
e s p e c í f i c a s  n o  â m b i t o  d e  s u a  
compe tênc ia ,  subme tendo  suas  
conclusões à apreciação e deliberação da 
Plenária do Conselho;
 

§ 2º. O Presidente, o relator e 
demais membros das Comissões 
Especiais serão escolhidos internamente 
pelos respectivos membros;

§ 3º. A área de abrangência, a 
e s t r u t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  e  o  
funcionamento das Comissões Especiais 
Temporárias serão estabelecidos em 
resolução aprovada pelo Plenário;
 

§ 4º. As Comissões Especiais 
P e r m a n e n t e s  r e u n i r - s e - ã o  
ordinariamente, no mínimo 01 (uma) vez 
por mês, mediante calendário anual 
previamente enviado a todos os 
Conselheiros;
 

§ 5º. As Comissões Especiais 
reunir-se-ão extraordinariamente sempre 

que necessário, podendo requerer junto à 
Presidência a convocação de reunião 
extraordinária da Plenária do Conselho 
para deliberação acerca de assuntos 
urgentes relacionados à sua área de 
atuação.
 

Art. 27. São 05 (cinco) as 
Comissões Especiais Permanentes, cada 
qual formada no mínimo de 04 (quatro) 
Conselheiros, assim designadas:
 

I  –  C o m i s s ã o  E s p e c i a l  
Permanente de Políticas Básicas e 
Garantias de Direitos;
 

I I  –  C o m i s s ã o  E s p e c i a l  
Permanente de Comunicação, Articulação 
e Mobilização;
 

I I I  –  C o m i s s ã o  E s p e c i a l  
Permanente de análise de projetos e 
Gerenciamento do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente (FIA);

I V  -  C o m i s s ã o  E s p e c i a l  
Permanente de Orçamento.

V -  C o m i s s ã o  E s p e c i a l  
Permanente de análise de documentos e 
visitas institucionais;
 

Art. 28. Compete às Comissões 
Especiais Permanentes de Política Básica 
e Garantias de Direitos:
 

I - Formular propostas ao Plano 
Anual de Políticas de promoção, defesa e 
garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes e submetê-las à apreciação 
e deliberação da Plenária do Conselho, de 
acordo com o calendário de evolução do 
orçamento do Município;
 

II - Elaborar, encaminhar e 
acompanhar anteprojetos de lei relativos à 
promoção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente no Município;
 

III - Elaborar pesquisas, estudos e 
pareceres em colaboração com outras 
Comissões, para identificação dos focos 
sociais que demandam ação do Conselho 
e submetê-los à apreciação da Plenária;

IV - Acompanhar as ações 
governamentais e não governamentais 
que se destinam à promoção, proteção, 
atendimento e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, no âmbito do 
Município; 

V - Encaminhar e acompanhar 
junto aos órgãos competentes denúncias 
de todas as formas de negligência, 
discriminação, exclusão, exploração, 
omissão e qualquer tipo de violência contra 
criança e adolescente para execução das 
medidas necessárias;
 

VI - Inspecionar, em caráter 
e x t r a o r d i n á r i o ,  o r g a n i s m o s  
governamentais e instituições não 
governamentais, quando deliberada em 
plenário a necessidade de verificação da 
adequação do atendimento à criança e ao 
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adolescente;
 

VII - Fiscalizar o cumprimento do 
art. 389, parágrafos 1º e 2º da CLT, que 
estabelece que as empresas devem 
manter creches no local de trabalho, 
propondo alternativas e parceiras para 
efetivação da mesma.
 

Art. 29. Compete à Comissão 
Especial Permanente de Comunicação, 
Articulação e Mobilização;
 

I - Divulgar o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Guarapuava/PR e sua atuação política 
de atendimento à cr iança e ao 
adolescente, bem como as disposições do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, 
através de canais de comunicação;
 

II - Esclarecer a população, com 
apoio do Conselho Tutelar, acerca do 
papel do Conselho Tutelar de demais 
órgãos de defesa dos direitos da criança e 
do adolescente com atuação no Município; 
 

III - Encaminhar, para devida 
publicação, as resoluções, deliberações e 
editais expedidos pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Guarapuava/PR;
 

IV - Elaborar e encaminhar, para 
imprensa local, as comunicações e 
propostas de pauta de reportagem que a 
Plenária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
entender pertinentes, com ênfase para as 
datas comemorativas alusivas à área 
infanto-juvenil;
 

V - Divulgar, no âmbito interno e 
externo ao Conselho as alterações 
legislativas e matérias relativas à temática 
da criança e do adolescente;
 

VI - Manter contato permanente 
c o m  t o d a s  a s  e n t i d a d e s  n ã o  
governamentais com atuação na área da 
infância e da juventude no âmbito do 
município sejam ou não integrantes do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, assim como 
com os demais Conselhos Setoriais, 
Conselho Tutelar e Órgãos Públicos que 
integram a “Rede Municipal de Proteção 
aos Direitos da Criança e do Adolescente”;

VII - Desenvolver, em especial 
junto à comunidade escolar e mídia local, 
c a m p a n h a s  d e  m o b i l i z a ç ã o  e  
conscientização acerca dos direitos e 
deveres de crianças, adolescentes, pais 
ou responsáveis e comunidade em geral, 
nos moldes do previsto nos arts. 4º, 18, 70 
e 88, inciso VI, da Lei nº 8.069/90.
 

Art. 30. Compete à Comissão 
Especial Permanente de análise de 
projetos e Gerenciamento do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente (FIA):
 

I - Propor política de captação e 

aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente; 
 

II - Analisar e emitir parecer aos 
processos de solicitação de verba 
encaminhados ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR, de acordo com a política 
estabelecida; 
 

III - Propor formas e meios de 
captação de recursos através de 
campanhas de incentivo às doações e 
destinações de pessoas físicas ou 
jurídicas de acordo com a legislação 
vigente;
 

IV - Manter o Conselho informado 
sobre a situação orçamentária e financeira 
do Fundo, elaborando demonstrativos de 
acompanhamento e avaliação dos 
recursos;
 

V - Elaborar o Plano de Aplicação 
dos recursos captados pelo Fundo, de 
acordo com o Plano de Ação e com a 
Política de Atendimento estabelecidas 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

VI – Analisar os projetos de 
aplicação dos recursos do FIA, elaborados 
pelas entidades contempladas com o 
recurso do FIA, bem como fiscalizar a 
aplicação do mesmo.

Art. 31. Compete à Comissão 
Especial Permanente de Orçamento:
 

I - Efetuar, juntamente com os 
rep resen tan tes  dos  se to res  de  
Planejamento e Finanças do Município, a 
análise do impacto das proposições e 
deliberações do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente junto 
ao Orçamento Municipal, propondo à 
Plenária do Conselho as adequações que 
se fizerem necessárias, em face de 
realidade orçamentária e financeira do 
município, sem prejuízo da estrita 
observância do princípio legal e 
constitucional da prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente, nos moldes do 
previsto no art.4º, caput e parágrafo único, 
alíneas “c” e “d”, da Lei nº 8.069/90 e 
art.227, caput, da Constituição Federal;

II - Acompanhar todo o processo 
de elaboração, discussão e execução das 
Leis Orçamentárias Municipais (Plano 
Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) 
pelos Poderes Executivo e Legislativo 
locais, informando ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente 
eventuais problemas detectados;
 

III - Apresentar ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente propostas de alteração e/ou 
adequação das Leis orçamentárias 
respectivas.
 

Art. 32- Compete a Comissão 

Especial permanente de análise de 
documentos e visita institucional conforme 
seção III, art. 37 e 38 deste regimento:

I - Reunir-se-á sempre que 
necessário;

I I  -  Ana l i sa r  em ca rá te r  
extraordinário a documentação recebida 
para inscrição de entidades junto ao 
conselho;

III - Orientar a entidade quanto a 
documentação necessária;

IV - Realizar visita junto à entidade 
solicitante de registro;

V - Apresentar a análise de 
documentos e relatório de visita a plenária 
do Conselho;

CAPÍTULO VIII
 
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE:
 

SEÇÃO I

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E 
EXTRAORDINÁRIAS:
 

Art. 33. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR realizará 01 (uma) 
reunião ordinária a cada mês.
 

§ 1º. As reuniões ordinárias serão 
realizadas na sede do Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente, 
sempre na 1ª (primeira) quarta feira do 
mês, tendo início às 8h30min;
 

§ 2º. Sempre que necessário, 
serão realizadas reuniões extraordinárias, 
conforme disposto no presente Regimento 
Interno;
 

§ 3º. A realização de reuniões do 
Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente em local diverso do usual 
deverá ser devidamente justificada, 
comunicada com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias e amplamente divulgada, 
orientando o público acerca da mudança e 
de sua transitoriedade;
 

§ 4º. As decisões serão tomadas 
por maioria simples de votos dos 
Conselheiros presentes à sessão.

Art. 34. As reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente serão 
públicas, com ressalvas as que colocarem 
em discussão casos especí f icos 
envolvendo crianças ou adolescentes 
acusados da prática de ato infracional (cf. 
arts.143 e 247, da Lei nº 8.069/90) ou 
outros, cuja publicidade possa colocar em 
risco a imagem e/ou a integridade psíquica 
e moral de crianças e/ou adolescentes (cf. 
arts.17 e 18, da Lei nº 8.069/90).
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Parágrafo único. Ocorrendo 
qualquer das hipóteses do caput do 
presente dispositivo, será permitida a 
presença em plenário apenas dos 
membros do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente e do 
Conselho Tutelar, representantes do 
Ministério Público e Poder Judiciário, além 
de fami l iares das cr ianças e/ou 
adolescentes envolvidas.
 

Art. 35. As sessões terão início 
sempre com a aprovação da ata da sessão 
anterior, que será assinada por todos os 
presentes. Em seguida, todos os membros 
do Conselho serão informados acerca da 
correspondência endereçada ao órgão no 
período anterior, passando-se à leitura da 
pauta da reunião, após o que terão início 
as discussões.
 

§ 1º. Na sessão serão apreciados 
todos os itens constantes da pauta, sendo 
facultada a apresentação de outras 
matérias, de caráter urgente, por parte de 
qualquer dos membros do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente, assim como pelo Conselho 
Tutelar, Ministério Público, Poder 
Judiciário;
 

§ 2º. As matérias não constantes 
da pauta serão apreciadas após 
esgotadas aquelas anter iormente 
pautadas, ressalvada decisão em 
contrário por parte da maioria dos 
membros presentes à sessão;
 

§ 3º. Enquanto não apreciadas 
todas as matérias constantes da pauta o 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente continuará em sessão, 
podendo, caso necessário, ter esta 
continuidade no(s) dia(s) subseqüente(s).
 

Art. 36. A cada sessão do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente será lavrada a 
respectiva ata em livro próprio, que será 
assinada pelo Presidente e demais 
Conselheiros presentes, contendo em 
resumo, todos os assuntos tratados e 
deliberações tomadas.

SEÇÃO II
 
D A  P U B L I C A Ç Ã O  D A S  
DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES:
 

Art. 37. As deliberações e 
resoluções do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente serão 
publicadas nos órgãos oficiais e/ou na 
imprensa local, seguindo os mesmos 
trâmites para publicação dos demais atos 
do Executivo, porém gozando de absoluta 
prioridade.
 

Parágrafo único - A aludida 
publicação deverá ocorrer na primeira 
oportunidade subseqüente à reunião do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente onde a decisão foi 
tomada ou a resolução foi aprovada, 
cabendo à Presidência e à Secretaria 

Executiva do órgão as providências 
necessárias para que isto se concretize.

SEÇÃO III
 
DA ANÁLISE E DO REGISTRO DAS 
ENTIDADES DE ATENDIMENTO E DOS 
P R O G R A M A S  P O R  E L A S  
EXECUTADOS:
 

Art. 38. Na forma do disposto nos 
arts. 90, parágrafo único e 91, da Lei nº 
8.069/90, cabe ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
efetuar o registro:
 

a )  d a s  e n t i d a d e s  n ã o  
governamentais sediadas em sua base 
territorial que prestem atendimento a 
crianças, adolescentes e suas respectivas 
famílias, executando os programas a que 
s e  r e f e r e  o  a r t .  9 0 ,  c a p u t  e  
correspondentes às medidas previstas nos 
arts. 101, 112 e 129, todos da Lei nº 
8.069/90;
 

b) dos referidos programas de 
atendimento a crianças, adolescentes e 
suas respectivas famílias, em execução 
por entidades governamentais ou não 
governamentais;
 

Parágrafo único. O Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente realizará periodicamente, a 
cada 02 (dois) anos, o recadastramento 
das entidades e dos programas em 
execução, certificando-se de sua contínua 
adequação à política de atendimento 
traçada.
 

Art. 39. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, por 
meio de resolução própria, indicará a 
relação de documentos a ser fornecida 
pela entidade para fins de registro ou 
recadastramento, da qual deverá constar, 
no mínimo:
 

a) documentos comprobatórios 
de sua regular constituição como pessoa 
jurídica, com indicação de seu CNPJ;
 

b) cópia da ata de eleição e posse 
da atual diretoria;

c) relação nominal e documentos 
comprobatór ios  da ident idade e 
idoneidade de seus dir igentes e 
funcionários;
 

d) documentos comprobatórios 
da habilitação profissional de seus 
dirigentes e funcionários;

e) atestados, fornecidos pelo 
Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária 
ou órgãos públicos equivalentes, relativos 
às condições de segurança, higiene e 
salubridade;
 

f)  descrição detalhada da 
proposta de atendimento e do programa 
que se pretende executar, com sua 
fundamentação técnica, metodologia e 
forma de articulação com outros 

programas e serviços já em execução;
 

g) relatório das atividades 
desenvolvidas no período anterior ao 
recadastramento, com a respectiva 
documentação comprobatória;
 

h) prestação de contas dos 
recursos recebidos nos 02 (dois) anos 
a n t e r i o r e s  o u  d e s d e  o  ú l t i m o  
recadastramento, com a indicação da 
fonte de receita e forma de despesa.
 

Art. 40. Quando do registro ou 
recadastramento, o Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, por 
intermédio de comissão própria, na forma 
do disposto neste Regimento Interno, e 
com o auxílio de outros órgãos e serviços 
públicos, avaliará a adequação da 
entidade e/ou do programa, às normas e 
princípios estatutários, bem como a outros 
requisitos específicos que venha a exigir, 
via resolução própria.
 

§ 1º. Será negado registro à 
entidade nas hipóteses relacionadas pelo 
art. 91, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 
e em outras situações definidas pela 
mencionada resolução do Conselho de 
Direitos;
 

§ 2º. Será negado registro ao 
programa que não respeite os princípios 
estabelecidos pela Lei nº 8.069/90 e/ou 
seja incompatível com a política de 
atendimento traçada pelo Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente;
 

§ 3º. Verificada a ocorrência de 
alguma das hipóteses previstas nos 
parágrafos anteriores, poderá ser a 
qualquer momento cassado o registro 
originalmente concedido à entidade ou 
programa, comunicando-se o fato ao 
Ministério Público.
 

Art. 41. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
efetuará recomendações visando à 
a d e q u a ç ã o  d o s  p r o g r a m a s  d e  
atendimento desenvolvidos por entidades 
não governamentais, assim como sua 
necessária articulação com a “Rede de 
Proteção à Criança e ao Adolescente” 
existente no município, concedendo prazo 
razoável para sua efetiva e integral 
implementação.
 

Parágrafo único. Vencido o prazo 
sem que a entidade tenha efetuado a 
adequação e articulação referidas no 
caput deste dispositivo, o registro da 
entidade será indeferido ou cassado, 
comunicando-se o fato ao Ministério 
Público.

Art. 42. As resoluções relativas à 
adequação e articulação de programas de 
atendimento desenvolvidos por entidades 
governamentais serão encaminhadas 
diretamente ao Chefe do Executivo 
Munic ipa l ,  com cóp ia  ao órgão 
responsável pela execução do programa 
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r e s p e c t i v o ,  p a r a  s u a  i m e d i a t a  
implementação. 
 

Art. 43. Em sendo constatado que 
alguma entidade ou programa esteja 
atendendo crianças ou adolescentes sem 
o devido registro no Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, o 
fato será levado ao conhecimento do 
Ministério Público, para a tomada das 
medidas cabíveis, na forma do disposto 
nos arts. 95, 97 e 191 a 193, todos da Lei nº 
8.069/90.
 

Art. 44. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
expedirá resolução própria dando 
publicidade ao registro das entidades e 
programas que preencherem os requisitos 
exigidos, sem prejuízo de sua imediata 
comunicação ao Juízo da Infância e 
Juventude e Conselho Tutelar, conforme 
previsto nos arts. 90, parágrafo único e 91, 
caput, da Lei nº 8.069/90.

SEÇÃO IV
 
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE:
 

Art. 45. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
realizará, a cada biênio, uma Conferência 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, destinada a realizar um 
d e b a t e  a m p l i a d o ,  a s s i m  c o m o  
conscientizar e mobilizar a população na 
busca de soluções concretas para os 
problemas que afligem a população 
infanto-juvenil.

§ 1º. A Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança contará com regimento 
próprio, podendo seguir a temática e os 
parâmetros traçados pelos Conselhos 
Estadual e Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;

§  2 º .  O s  r e s u l t a d o s  d a  
Conferência servirão de referencial para 
atuação do Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente no biênio 
subseqüente, devendo ser estabelecido 
um cronograma para implementação e 
adequação das políticas, programas e 
serviços públicos nela aprovados.

CAPÍTULO IX
 
DO PLANEJAMENTO E DAS AÇÕES A 
SEREM DESENVOLVIDAS:

SEÇÃO I
 
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:
 

Art. 46. Até o dia 31 de abril de 
cada ano, o Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, com 
base nas informações colhidas durante a 
Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, assim como 
junto ao Conselho Tutelar, Ministério 
Público, Poder Judiciário, entidades de 

atendimento à criança e ao adolescente 
com atuação no município e outras fontes, 
efetuará o planejamento das ações a 
serem desenvolvidas ao longo do ano, 
visando, dentre outras:
 

I - relacionar e enumerar, pela 
ordem de gravidade, as maiores 
demandas e deficiências estruturais 
existentes no município, no que diz 
respeito a serviços públicos e programas 
de atendimento à população infanto-
juvenil local, bem como suas respectivas 
famílias;
 

II - estabelecer as prioridades a 
serem atendidas a curto, médio e longo 
prazos, deliberando no sentido da 
implementação de políticas públicas 
específicas para solucionar, de maneira 
efetiva, os problemas detectados, zelando 
para  que as  propostas  de le is  
orçamentárias municipais incorporem o 
teor de tais deliberações, com a previsão 
dos recursos necessários para sua 
execução;
 

III - apresentar e aprovar o 
calendário de atividades, contemplando as 
datas de realização das reuniões 
ord inár ias,  datas comemorat ivas 
relacionadas à área infanto-juvenil, 
Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, etc.
 

§ 1º. As propostas aprovadas 
durante a Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente serão 
atendidas em caráter prioritário, de acordo 
com o cronograma a ser estabelecido 
conforme disposto no art. 44, §2º deste 
Regimento Interno;
 

§ 2º. Para o desempenho das 
atividades relacionadas neste dispositivo, 
o Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente contará com o 
apoio dos órgãos encarregados dos 
setores de planejamento e finanças do 
município.

SEÇÃO II
DA OTIMIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE 
ATENDIMENTO DISPONÍVEL NO 
MUNICÍPIO:
 

Art. 47. Sempre que necessário, 
com base nas informações relativas 
acerca das demandas e deficiências 
existentes, o Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
poderá decidir, em caráter emergencial, 
pelo reordenamento dos programas e 
serviços desenvolvidos por entidades 
governamentais, de modo que venham a 
otimizar os recursos humanos e materiais 
disponíveis para também atender 
demandas ainda a descoberto ou para as 
quais a estrutura ou rede de atendimento 
existente ainda se mostre deficitária, 
obedecendo assim ao comando emanado 
do art. 259, parágrafo único, da Lei nº 
8.069/90.

SEÇÃO III

 
DA PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO 
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO 
EXECUTIVO:
 

Art. 48. Até o dia 30 de abril de 
cada ano o Conselho Municipal de Direitos 
da Criança e do Adolescente deverá 
elaborar seu plano de ação, contendo as 
estratégias, ações de governo e 
programas de atendimento a serem 
implementados, mantidos e/ou suprimidos 
pelo município, que deverão ser 
devidamente publicados e encaminhados 
para inclusão, no momento oportuno, nas 
p ropos tas  de  Le i  de  D i re t r i zes  
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, 
elaborados pelo Executivo;
 

§ 1º. Cabe à administração 
pública local, por intermédio do órgão 
encarregado do setor de planejamento e 
sob a estrita fiscalização do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente, incorporar as metas 
definidas no plano de ação anual referido 
no caput deste dispositivo na previsão 
orçamentária dos diversos órgãos e 
setores responsáveis por sua posterior 
execução, a ser incluída na Proposta de 
Lei Orçamentária Anual, respeitado seu 
caráter prioritário e preferencial, ex vi do 
disposto no art. 227, caput da Constituição 
Federal c/c art.4º, par. único, alíneas “c” e 
“d” da Lei nº 8.069/90;
 

§ 2º. Quando do encaminhamento 
das propostas de leis orçamentárias ao 
Poder Legislativo, o Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do Adolescente 
solicitará à Presidência da Câmara 
Municipal a relação de emendas sugeridas 
que digam respeito à criança e ao 
adolescente até o prazo final de 
apresentação das mesmas;
 

§ 3º. A Comissão Especial 
Permanente de Orçamento ficará 
encarregada de acompanhar todo 
processo de elaboração, discussão, 
aprovação e execução orçamentária, 
devendo efetuar ao Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, em 
conjunto com os órgãos públicos 
encarregados do planejamento e finanças 
do ente federado ao qual estiver aquele 
vinculado, exposição bimestral que 
permita avaliar, continuamente, a efetiva 
implementação da política de atendimento 
e defesa da criança e do adolescente, e o 
cumprimento do disposto no art. 227, caput 
da Constituição Federal c/c art.4º, par. 
único, alíneas “c” e “d” do Estatuto da 
Criança e do Adolescente;
  

§ 4º. Procedimento similar será 
adotado quando da elaboração, pelo 
Executivo Municipal, da proposta de Plano 
Orçamentário Plurianual. 

Art. 49. Caso as deliberações do 
Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente não sejam incorporadas 
às propostas de leis orçamentárias e/ou 
executadas ao tempo e modo devidos, o 
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Presidente do Conselho fará imediata 
comunicação do fato ao Ministério Público, 
sem embargo de outras providências 
administrativas e judiciais a serem 
tomadas.

SEÇÃO IV
 
DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE-FIA:
 

Art. 50. Cabe ao Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente, por força do disposto no art. 
88, inciso IV, da Lei nº 8.069/90, a gestão 
do Fundo Municipal da Criança e 
Adolescente - FIA, criado pela Lei 
Municipal nº 1644/2007.
 

§ 1º. Os recursos captados pelo 
Fundo  Mun ic i pa l  da  C r i ança  e   
Adolescente utilizados exclusivamente 
para implementação de ações de 
programas de atendimento a crianças, 
adolescentes e suas respectivas famílias, 
na forma do disposto nos arts. 90, incisos I 
a VII, 101, incisos I a VII, 112, incisos III a VI 
e 129, incisos I a IV, todos da Lei nº 
8.069/90;
 

§ 2º. Os recursos captados pelo 
Fundo  Mun ic i pa l  da  C r i ança  e   
Adolescente são considerados recursos 
públicos, estando assim sujeitos às regras 
e princípios que norteiam a aplicação dos 
recursos públicos em geral, inclusive no 
que diz respeito a seu controle pelo 
Tribunal de Contas, sem embargo de 
outras formas que venham a se 
estabelecer, inclusive pelo próprio 
Ministério Público (conforme art. 74, da Lei 
nº 4.320/64 e art. 260, §4º, da Lei nº 
8.069/90, somados às disposições gerais 
da Lei nº 8.429/92);

§ 3º - Eventualmente, os recursos 
deste Fundo poderão destinar-se a 
campanhas, pesquisas e estudos 
realizados em prol da Criança e do 
Adolescente do Município de Guarapuava, 
bem como para capacitação de recursos 
humanos, de acordo com a deliberação do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Art. 51. O Fundo Municipal será 
gerido por uma Junta Executiva, integrada 
por 03 (três) servidores da administração 
Públ ica Munic ipal ,  conforme Lei  
1644/2007; 

I- A presidência da Junta será o 
Gestor da Política da Assistência do 
Município de Guarapuava;

II- A tesouraria ficará ao encargo 
de servidor Público Municipal, com 
conhecimento na área de finanças 
públicas;

III- O terceiro integrante da junta, 
denominado Membro, deverá ser, 
necessariamente, o contador geral do 
Município.

Art. 52. A operacionalização do 
Fundo será regulamentada por Decreto do 
Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) 
dias da publicação deste Regimento.

Parágrafo Único - O Fundo está 
obrigado a prestar contas mensalmente ao 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente, as entidades 
governamentais, das quais tenha recebido 
dotações, subvenções ou auxílio, e 
apresentar o balanço anual a ser publicado 
na imprensa local.  

Art. 53. São atribuições do 
Presidente, Tesoureiro e do Contador 
Geral da Junta Executiva à gestão do 
Fundo, observados os padrões e normas 
estabelecidos na legislação pertinente:

I- prestar contas ao Conselho das 
demonstrações mensais da receita e 
despesas do Fundo.

I I -  m a n t e r  o s  c o n t r o l e s  
necessários a execução orçamentária do 
Fundo;

III- manter, em coordenação com 
a seção de patrimônio os controles 
necessários sobre os bens patrimoniais do 
Município com carga ao Fundo;

IV- praticar os demais atos 
necessários à gerência, manutenção e 
controle do Fundo.

V- acompanhar os recursos 
orçamentários próprios do Município ou a 
ele transferidos em benefício das Crianças 
e dos Adolescentes, pelo Estado ou pela 
União;

VI- registrar os recursos captados 
pelo Município através de convênios ou 
por doações e destinações ao Fundo;

VII- manter o controle escritural 
das aplicações financeiras levadas a efeito 
no Município, nos termos das resoluções 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;

VIII- liberar os recursos a serem 
aplicados em benefícios da Criança e do 
Adolescente, nos termos das resoluções 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;

IX- gerir os recursos específicos 
do Fundo para os programas de 
atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.         

§ 1º - Em se tratando de 
ordenação de empenhos e pagamentos 
das despesas do Fundo e assinatura de 
cheques, compete ao Presidente e ao 
Tesoureiro, também são atribuições do 
tesoureiro relatar no processo de 
prestação de contas feita por entidade 
beneficiária ao Fundo.

§ 2º – Os recursos do Fundo 
Municipal serão administrados segundo o 

PLANO DE APLICAÇÃO, elaborado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente-COMDICA e 
Junta Executiva constituindo-se como 
parte integrante do Orçamento do 
Município. 

Art. 53. Os recursos do Fundo 
Municipal da Criança e Adolescente não 
poderão ser utilizados:
 

a) para manutenção dos órgãos 
públicos encarregados da proteção e 
atendimento de crianças e adolescentes, 
aí compreendidos o Conselho Tutelar e o 
próprio Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, o que deverá 
ficar a cargo do orçamento das Secretarias 
e/ou Departamentos aos quais estiverem 
aqueles administrativamente vinculados 
(conforme art.134, par. único, da Lei nº 
8.069/90);
 

b )  pa ra  manu tenção  das  
entidades não governamentais de 
atendimento a crianças e adolescentes, 
por força do disposto no art. 90, caput, da 
Lei nº 8.069/90, podendo ser destinados 
apenas aos programas de atendimento por 
elas desenvolvidos;
 

c) para o custeio das políticas 
básicas a cargo do Poder Público.
 

Art. 55. Por se tratarem de 
recursos públicos, a deliberação e 
aplicação dos recursos captados pelo 
Fundo Municipal da Criança e Adolescente 
será efetuada com o máximo de 
transparência, à Plenária do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente, respeitando os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade, ex vi do disposto no art.4º, da 
Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade 
Administrativa. 
 

§ 2º. Em cumprimento ao disposto 
no art. 48 e par. único, da Lei 
Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente apresentará relatórios 
bimestrais, consolidado com o Município 
conforme legislação vigente.
 

Art. 56. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
realizará, a cada ano, campanhas de 
arrecadação de recursos para o Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente, 
nos moldes do previsto no art.260, da Lei 
nº 8.069/90.

CAPITULO X
 
D A  D E F E S A  J U D I C I A L  D A S  
PRERROGATIVAS DO CONSELHO DE 
DIREITOS:
 

Art. 57. Caso descumpridas as 
deliberações do Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, seja 
através da recusa da inclusão dos planos 
de ação e de aplicação de recursos nas 
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propostas de leis orçamentárias, seja por 
não destinar à área da infância e juventude 
a preferência na execução do orçamento 
que lhe é garantida pela Constituição 
Federal e Legislação Ordinária, o próprio 
Conselho de Direitos poderá demandar em 
Juízo para fazer valer sua prerrogativa 
constitucional, sendo ainda facultado aos 
legitimados do art. 210 da Lei nº 8.069/90, 
o ingresso com ação mandamental ou 
ação civil pública para a mesma finalidade.
 

Parágrafo único. A referida 
demanda deverá ser ajuizada perante a 
Justiça da Infância e Juventude, ex vi do 
disposto nos arts.148, inciso IV e 209, 
ambos da Lei nº 8.069/90.

CAPÍTULO XI
 
DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:

SEÇÃO I
 
DA DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE 
ESCOLHA:
 

Art. 58. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, por 
força do disposto no art.139, da Lei nº 
8.069/90, é responsável pela deflagração 
e condução do processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar.
 

§ 1º. O processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar será 
deflagrado no mínimo 06 (seis) meses 
antes do término do mandato dos 
membros do Conselho Tutelar em 
exercício;
 

§ 2º. O processo de escolha para 
os membros do Conselho Tutelar será 
deflagrado e concluído preferencialmente 
no primeiro semestre do ano, de modo a 
evitar a coincidência com as eleições 
oficiais.

SEÇÃO II
 
DOS RECURSOS FINANCEIROS, 
M A T E R I A I S  E  H U M A N O S  
NECESSÁRIOS:
 

Art. 59. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
providenciará, junto ao Executivo 
Municipal, com a devida antecedência, os 
recursos - humanos e financeiros - 
necessários para condução e realização 
do processo de escolha, inclusive a 
aludida publicidade, confecção das 
cédulas de votação, convocação e 
alimentação de mesários, fiscais e 
pessoais encarregado da apuração dos 
votos.
 

§ 1º. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
realizará, com a devida antecedência, 
gestões junto à Justiça Eleitoral local, no 
sentido de viabilizar, quando necessário, o 
empréstimo de urnas eletrônicas para o 
pleito, nos termos do contido na Resolução 

nº 19.877/97, do Tribunal Superior 
Eleitoral;
 

§ 2º. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente 
providenciará, junto ao comando da 
Polícia Militar local, com a devida 
antecedência, os meios necessários para 
garantir a segurança dos locais de votação 
e de apuração do resultado.
 

Art. 60. Todas as despesas 
necessárias à realização do processo de 
escolha dos membros do Conselho Tutelar 
deverão ser suportadas pelo município, via 
dotação própria no orçamento da 
secretaria ou departamento ao qual o 
ó r g ã o  e s t i v e r  v i n c u l a d o  
administrativamente.
 

Parágrafo único. Ante a falta de 
prévia dotação para realização do 
processo de escolha, deverá ser 
promovido o remanejamento dos recursos 
necessários de outras áreas não 
prioritárias, nos moldes do previsto na lei 
o r ç a m e n t á r i a  m u n i c i p a l  e  L e i  
Complementar nº 101/00.

SEÇÃO III
 
DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
E S C O L H A  P E L O  M I N I S T É R I O  
PÚBLICO:
 

Art. 61. Para que possa exercer 
sua atividade fiscalizatória, prevista no 
art.139, da Lei nº 8.069/90, o Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente notificará pessoalmente o 
Ministério Público de todas as etapas do 
certame e seus incidentes, sendo a este 
facultada a impugnação, a qualquer 
tempo, de candidatos que não preencham 
os requisitos legais ou que pratiquem atos 
contrários às regras estabelecidas para 
campanha e dia da votação.
 

Parágrafo único. As notificações 
ao Ministério Público serão expedidas 
diretamente pelo Presidente da Comissão 
Eleitoral.

SEÇÃO IV
 
DA COMISSÃO ELEITORAL:
 

Art. 62. Será formada, no âmbito 
do Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, uma Comissão 
Eleitoral, de caráter temporário observado 
a  c o m p o s i ç ã o  p a r i t á r i a  e n t r e  
representantes do governo e da sociedade 
civil organizada, composta de no mínimo 
06 (seis) integrantes, que ficará 
encarregada da parte administrativa do 
pleito, análise dos pedidos de registro de 
candidaturas, apuração de incidentes ao 
longo do processo de escolha e outras 
atribuições que lhe forem conferidas.
 

Parágrafo único. Aplica-se à 
Comissão Especial Eleitoral, no que 
couber, as disposições relativas à 
Câmaras Setoriais contidas no Capítulo 

VII, Seção V, deste Regimento Interno.

SEÇÃO V

DO CALENDÁRIO E DA NECESSIDADE 
DE EXPEDIÇÃO DE RESOLUÇÃO 
ESPECÍFICA PARA O PROCESSO DE 
ESCOLHA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR:
 

Art. 63. O Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente, à luz 
das disposições relativas ao processo de 
escolha para membros do Conselho 
Tutelar contidas na Lei nº 8.069/90 e 
legislação municipal específica que trata 
da matéria, expedirá resolução própria que 
contemple todas as etapas do certame, 
estabelecendo um calendário contendo as 
datas e prazos previstos para sua 
realização e conclusão, desde a 
publicação do edital de convocação até a 
posse dos escolhidos.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
 

Art. 64. Este Regimento Interno 
somente poderá ser alterado por maioria 
absoluta dos membros do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente de 
Guarapuava/PR. 
 

Art. 65. Os casos omissos serão 
decididos pela Plenária do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente.
 

Art. 66. Este Regimento Interno 
entrará em vigor na data de sua 
publicação.
 

Parágrafo único. Cópia integral 
deste Regimento Interno será fornecida ao 
Ministério Público e ao Poder Judiciário, 
bem como afixada na sede do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente e Tutelar, para conhecimento 
do público em geral.
 
Guarapuava, 19 de abril de 2012.

(a) Daniele de Fatima Sostisso
Presidente do COMDICA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020/12
 
O Presidente da CAJ - Comissão de Avaliação de 

Julgamento do Município de Guarapuava, designada através da 
Portaria nº 012/2012, no uso de suas atribuições e para atender o 
contido no Edital nº 001/12 – Edital do Processo Seletivo 
Simplificado,  CONVOCA os candidatos classificados abaixo 
relacionados para a função  de Auxiliar Operacional de 
Limpeza,   a comparecerem na Secretaria Municipal de Educação 
para escolha de vagas,  dia 18/04/12, das  8h  às 11 h.

No período de  18 de abril a 27 de abril de 2012, 
comparecer  no Departamento de Pessoal (Paço Municipal),  
munidos dos documentos constantes do item 9.3 e seus subitens 
do Edital do PSS  nº 001/12, para realizarem  avaliações médicas 
pré-admissionais e assumirem suas funções.  

O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica 
na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no Processo Seletivo, sem 
posterior recurso.

Guarapuava,  13 de abril de 2012.

(a) CARLOS MARCELO KALIBERDA
Presidente da CAJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019/12
 
O Presidente da CAJ - Comissão de Avaliação de 

Julgamento do Município de Guarapuava, designada através da 
Portaria nº 012/2012, no uso de suas atribuições e para atender o 
contido no Edital nº 001/12 – Edital do Processo Seletivo 
Simplificado,  CONVOCA os candidatos classificados abaixo 
relacionados para a função  de Professor do Ensino 
Fundamental dos Anos Iniciais,  a comparecerem na Secretaria 
Municipal de Educação para escolha de vagas,  dia  18/04/12,   
das l3 h às  l7 h.

No período de  18 de abril a 27 de abril de 2012, 
comparecer  no Departamento de Pessoal (Paço Municipal),  
munidos dos documentos constantes do item 9.3 e seus subitens 
do Edital do PSS  nº 001/12, para realizarem  avaliações médicas 
pré-admissionais e assumirem suas funções.  

O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica 
na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no Processo Seletivo, sem 
posterior recurso.

Guarapuava, 13 de abril de 2012.

(a) CARLOS MARCELO KALIBERDA
Presidente da CAJ

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS 
ANOS INICIAIS – EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 017/12

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA – EDITAL 
CONVOCAÇÃO Nº.18/12.

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PSS

A CAJ – Comissão de Avaliação e Julgamento do 
Processo Seletivo Simplificado do Município de Guarapuava, no 
uso de suas atribuições, torna pública a lista dos  Candidatos que 
NÃO COMPARECERAM para assumir suas funções, conforme 
abaixo:

PROCESSO SELETIVO  nº. 01/12

Função: Professor do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais

Edital nº.: 17/12
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Guarapuava, 10 de Abril de 2012.

(a) Carlos Marcelo Kaliberda
Presidente da CAJ

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PSS

A CAJ – Comissão de Avaliação e Julgamento do 
Processo Seletivo Simplificado do Município de Guarapuava, no 
uso de suas atribuições, torna pública a lista dos  Candidatos que 
NÃO COMPARECERAM para assumir suas funções, conforme 
abaixo:

PROCESSO SELETIVO  nº. 01/12

Função: Auxiliar Operacional de Limpeza

Edital nº.: 18/12

DEMAIS CANDIDATOS

Guarapuava, 10 de Abril de 2012.

(a) Carlos Marcelo Kaliberda
Presidente da CAJ

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aviso de Audiência Pública 

O Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava estará 
realizando Audiência Pública para avaliação do cumprimento do 
Plano Municipal de Saúde relativo ao Primeiro trimestre do ano 
2012.
Data: 26/04/2012
Horário: 15:00 horas
Local: Sala de Reuniões do Conselho de Saúde -  situada Rua: 
Quintino Bocaiúva, 1895 - Centro.

Guarapuava,16 de abril de 2012
  

(a) Fernanda Célia Fabiani 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Conforme Lei Nº 257/1991
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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.
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