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LEI Nº 2054/2012

DECRETO N° 2600/2012

SÚMULA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização
de audiência pública anterior ao ato administrativo que estabeleça
reajuste de tarifa do transporte coletivo urbano do Município de
Guarapuava e dá outras providências.

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

AUTORIA: Vereador Antenor Gomes de Lima.
A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná aprovou, e
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei
Art. 1º - Fica obrigada a realização de audiência pública
antes do ato administrativo que estabeleça reajuste de tarifa de
transporte público coletivo urbano no Município de Guarapuava.

RESOLVE
Art. 1° - Nomear, em virtude de habilitação em Concurso
Público, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da
Constituição Federal, Art. 15, seção III, inciso I, da Lei
Complementar Municipal nº 001, de 23 de dezembro de 1991 e Lei
Municipal nº 950, de 27 de abril de 2000, para exercerem o Cargo
de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, a partir de 16 de maio
de 2012.

Art. 2° - O Poder Executivo deverá, com antecedência de
30 dias, solicitar ao Poder Legislativo Municipal para que convoque
Audiência Pública para apresentação da planilha de cálculo tarifário
adotada como parâmetro para reajuste de tarifa de transporte
público no âmbito do Município.

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

Parágrafo Único - Reveste de vício formal o ato
administrativo que fixar o reajuste de tarifa de transporte público
coletivo urbano no âmbito deste Município sem a correta
observância do caput deste Artigo.

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

Art. 3° - Para a realização da audiência pública, deverão
ser obrigatoriamente convidados a participar:

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

I - O Poder Executivo através da Secretaria de Finanças do
Município;

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

II - Representantes das Associações de Moradores do
município de Guarapuava;
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III - Representantes dos Estudantes (secundaristas e
universitários);
V - representantes da classe Trabalhadora através de suas
entidades;
VI - O Ministério Público do Estado do Paraná.
Art. 4º - Para garantir o acesso a Audiência Pública por
parte da população, deverá o Poder Legislativo assegurar a ampla
divulgação através da imprensa da data escolhida para tal.
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20 de junho
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 pela Lei
Municipal nº 1879/2010 e o contido na Resolução nº 22.718 do
Tribunal Superior Eleitoral, Capítulo VIII.
RESOLVE
Art. 1º - Nomear membros para comporem o CONSELHO
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E DE CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB, para o biênio 2012/2013:
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular: Rita de Cássia Kloster.
Suplente: Maria Luciane Costa.
REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS
PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Titular: Cristiane Aparecida Wainer.
Suplente: Márcia Aparecida da Silva.
REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS
PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Titular: Maria Francisca da Cruz Santos.
Suplente: Ana Elvira Caldas de Campos Moreschi.
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-
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ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS
Titular: Tatiana Xavier.
Suplente: Dearli Maria Dal' Maz Volski.
REPRESENTANTES DOS PAIS DE
ALUNOS
Titular: Jaine Ribeiro Neves Cwick.
Suplente: Marlene Bocetto.
Titular: Ana Paula Werzel da Rocha.
Suplente: Andréa Grutka de Andrade
Gauer.
REPRESENTANTES DO CONSELHO
TUTELAR
Titular: Luiz Carlos Camargo.
Suplente: Maria Ilda Prestes.
R E P R E S E N TA N T E D O P O D E R
EXECUTIVO MUNICIPAL
Titular: Márcia Rodrigues Edling.
Suplente: Annelise Aparecida Oliveira
Chimanski.
REPRESENTANTE DE ESTUDANTES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
Ti t u l a r : J o ã o N a c i r F e r r e i r a d o
Nascimento.
Suplente: Iracema Ribeiro Budiniak.
REPRESENTANTE DE ESTUDANTES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
INDICADOS PELA ENTIDADE DE
ESTUDANTES SECUNDARISTAS
Titular: Lizandra Lilian da Silveira Marinho
Lima.
Suplente: Edimara Aparecida Andrade.
Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando o Decreto nº 2316/2011 e
demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 26 de junho de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI
FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
DECRETO N° 2611/2012
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Nomear a Senhorita
KARLA MICHELE BRANDÃO, para
exercer o Cargo de Assessor de Gabinete
de Secretário, a partir de 01 de junho de
2012.
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DECRETO N° 2619/2012

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por
Lei e em conformidade com o que
determina o Inciso VII, do Artigo 209, da
Lei Complementar nº 01/91,

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 26 de junho de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

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 julho de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

RESOLVE
Art. 1° - Demitir, a Servidora
ELIETE FERREIRA HOFSTAETTER, do
Cargo de Professor do 1º ao 5º do Ensino
Fundamental, a partir de 28 de junho de
2012, nomeada pelo Decreto nº
1546/2008.
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 28 de junho de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI
FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
DECRETO N° 2626/2012
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Exonerar o Servidor
VALDEMAR ANTÔNIO FOGAÇA, do
Cargo de Assessor Técnico I, a partir de 29
de junho de 2012, nomeado pelo Decreto
nº 1647/2008.

(a) ANA PAULA SILVA POLLI
FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 128/2012
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
RESOLVE
Art. 1º - Designar os Pregoeiros
Oficiais do Município de Guarapuava/PR,
bem como os membros para compor a
Equipe de Apoio, a partir de 05 de julho de
2012:
PREGOEIROS
Hugo Rodrigo Garcia Carvalho
Tiago Marigliani de Camargo
Dunia Kamila Silva Ferreira
EQUIPE DE APOIO
Inez Czovny Dangui
Clarilei Fátima Dal Posso Panisson
Art. 2º - Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação,
revogando a Portaria nº 034/2012 e
demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 05 de julho de 2012.

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

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

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

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
(a) ANA PAULA SILVA POLLI
FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
DECRETO N° 2627/2012

Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01.06.2012,
revogando as disposições em contrário.

Boletim Oficial do Município - 2

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Exonerar a Servidora
DIVACIR DE FÁTIMA HORST, do Cargo
de Administrador de Centro Integrado de
Atendimento, a partir de 29 de junho de
2012, nomeada pelo Decreto nº
1699/2008.

Guarapuava, 30 de Junho a 06 de Julho de 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações e
Contratos
AVISO
PREGÃO N º 164/2012 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 164/2012 PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital
a locação de máquina motoniveladora.
Recursos: Ordinários (livre) - Exercício.
Secretaria Municipal de Obras.
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: 25 de julho de 2012.
HORÁRIO: 09h e 30m
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010290. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110,
de segunda a sexta-feira das 13h00 às
17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e
Contratos, localizado no 2º andar do Paço
Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná,
mediante fornecimento de mídia para
gravação (pen drive) ou por meio eletrônico
(
e
m
a
i
l
)
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO N º 167/2012 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 167/2012 PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital
a aquisição de meio fio. Recursos:
Ordinários (livre) - Exercício. Secretaria
Municipal de Viação, Obras e Serviços
Urbanos.
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: 24 de julho de 2012.
HORÁRIO: 09h e 30m
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
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INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010290. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110,
de segunda a sexta-feira das 13h00 às
17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e
Contratos, localizado no 2º andar do Paço
Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná,
mediante fornecimento de mídia para
gravação (pen drive) ou por meio eletrônico
(
e
m
a
i
l
)
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO Nº 168/2012 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete
torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 168/2012 –
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital
a contratação de empresa de eventos para
ministrar Cursos de Formação de Gestores
e Educadores em Educação Especial.
Recurso: Convênio nº 657435/2009 e
Ordinário (Livre) Exercício 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 16 de julho de 2012 às
08h29m do dia 26 de julho de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
08h30m do dia 26 de julho de 2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 09h00m do dia 26 de julho de
2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep:
85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 –
ramal 3110, de segunda a sexta-feira das
13h às 17h00m.
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO N º 169/2012 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 169/2012 PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital
a contratação de empresa prestadora de
serviços em reformas de grades, portões,
brinquedos, corrimões, portas, protetores,
grelhas, lixeiras, tabelas de basquete,
ponto de ônibus. Recursos: Ordinários –
Livre - Exercício. Secretaria Municipal
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
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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: 27 de julho de 2012.
HORÁRIO: 09h e 30m
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010290. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110,
de segunda a sexta-feira das 13h00 às
17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e
Contratos, localizado no 2º andar do Paço
Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná,
mediante fornecimento de mídia para
gravação (pen drive) ou por meio eletrônico
(
e
m
a
i
l
)
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO N º 170/2012 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 170/2012 PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital
a aquisição de óleo diesel e gasolina.
Recursos: Ordinários – Livre - Exercício.
Secretaria Municipal Viação, Obras e
Serviços Urbanos.
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: 23 de julho de 2012.
HORÁRIO: 14h e 00m
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010290. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110,
de segunda a sexta-feira das 13h00 às
17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e
Contratos, localizado no 2º andar do Paço
Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná,
mediante fornecimento de mídia para
gravação (pen drive) ou por meio eletrônico
(
e
m
a
i
l
)
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
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AVISO
PREGÃO Nº 171/2012 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 171/2012 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de material
de limpeza e higienização. Recursos: FUNDEB 40%. 5% Sobre
Transferências Constitucionais. Recurso Ordinários (livres) –
Exercício e Piso Fixo Média Complexidade PFMC – LA/GOVERNO
FEDERAL. Secretaria Municipal de Educação e Cultura e
Secretaria Municipal de Assistência Social .
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 12 de
julho de 2012 às 13h29m do dia 24 de julho de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30m do dia 24 de julho de
2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00m do dia
24 de julho de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO Nº 172/2012 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 172/2012 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de material
de expediente. Recurso: FUNDEB 40% - exercício corrente, 5%
sobre transferência constitucional e ordinário (livre) exercício.
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 19 de
julho de 2012 às 13h29m do dia 31 de julho de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30m do dia 31 de julho de
2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00m do dia
31 de julho de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2012
OBJETO: Tem por Objeto a contratação de empresa para
construção de infra-estrutura para Jardim Botânico no Parque
Municipal das Araucárias. Recursos: Ordinário (Livre)
Exercício.Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Florestal.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
VALOR DO EDITAL: R$100,00 (cem reais).
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia
27 de julho de 2012 até às 09h30min, no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 27 de julho de 2012 às
10h00.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 - 2.º
andar - CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 - ramal 3110, de
segunda à sexta-feira das 13h00 às 17h30 horas.
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Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
CHAMADA PÚBLICA N º 01/2012
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Chamada Pública Nº 01/2012
OBJETO: O objeto desta CHAMADA PÚBLICA é a aquisição de
alimentos da agricultura familiar. Recursos: PNAEP/PNAEC e
PNAEF. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
ocorrerá das 13h00m do dia 11 de julho até as 17h00m do dia 26
de julho de 2012
ABERTURA: 27 de julho 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.
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia
para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail)
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO DE ANULAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL
N.° 004/2011.
O procedimento licitatório em epígrafe resta ANULADO, com fulcro
no artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo em vista que o local
designado para a entrega dos produtos não atende as exigências
da ANP (Resolução n.º 12/2007).
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
RESULTADO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2012
PROCESSO N.º 131/2012
O Assessor Especial de Gabinete do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Sr.
Prefeito Municipal, conforme Decretos n.º 2138/2010 e 2139/2010,
ambos de 09/07/2009, bem como com fulcro Lei Federal n.º
10.520/2002, resolve:
1. Manter, com base no artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, a
decisão proferida pelo Sr. Pregoeiro Municipal que inabilitou do
certame em análise a empresa Latina Comercial Ltda., tendo em
vista que a mesma deixou de cumprir com o disposto no item c.1 do
Anexo III do Edital;
2. Divulgar o resultado do presente certame:

3. Adjudicar o resultado as licitantes vencedoras, conforme quadro
descrito em epígrafe;
Guarapuava, 02 de julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

Guarapuava, 30 de Junho a 06 de Julho de 2012
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 093/2012
PROCESSO Nº408/2012
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 lavadora de roupas. Recurso: Oridnários – Livre –
Exercício e IGD – Índice de Gestão Descentralizada. Secretaria
Municipal de Assistência Social.”, marcada para o dia 30/04/2012
às 09h00m:

Guarapuava, 27 de Junho de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 097/2012
PROCESSO Nº0385/2012
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 na locação de veículos
para transporte de passageiros, com motorista. Recursos:
Ordinários – Livre Exercício. Secretaria Municipal de Turismo.”,
marcada para o dia 23/04/2012 às 14h00m:

Guarapuava, 04 de maio de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município
HOMOLOGAÇÃO
O Assessor Especial de Gabinete abaixo inscrito, no uso das
atribuições conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme Decretos n.º 2582/2012, de 24/05/2012, e 2583/2012, de
24/05/2012, com base na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
posteriores, analisando o processo licitatório n.º 003/2012,
realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, nada havendo de
irregular, HOMOLOGA o resultado do procedimento, adjudicando
o objeto da licitação para a empresa declarada vencedora pela
Comissão Permanente de Licitação, conforme relatório de
resultados, por haver apresentado a proposta mais vantajosa para
esta Municipalidade, conforme os requisitos legais exigidos.
Guarapuava, 28 de junho de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 036/2012
PROCESSO Nº. 131/2012
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 2139/2010 de 09/07/2010, com base na Lei nº
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor
das empresas:

Guarapuava, 03 de Julho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

Boletim Oficial do Município - 5

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 081/2012
PROCESSO Nº. 372/2012
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 2139/2010 de 09/07/2010, com base na Lei nº
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor
da empresa:

Guarapuava, 28 de Junho de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 097/2012
PROCESSO Nº. 385/2012
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, 29 de maio de 2012.
(a) MARCELO SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 115/2012
PROCESSO Nº. 496/2012
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 2583/2012 de 29/05/2012, com base na Lei nº
10.520/2002, resolve:
1.Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor
das empresas:

Guarapuava, 13 de junho de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÂES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 116/2012
PROCESSO Nº. 502/2012
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 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor
da empresa:

Guarapuava, 04 de julho de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

Guarapuava, 30 de Junho a 06 de Julho de 2012
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 148/2012
PROCESSO Nº. 600/2012
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 2583/2012 de 29/05/2012, com base na Lei nº
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor
das empresas:

Guarapuava, 03 de julho de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÂES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete.
RETIFICAÇÃO
Do Resultado de julgamento do Pregão - 148/2012 – presencial publicado no Boletim Oficial do Município, Edição n.º 797 de
23/06/2012 a 29/03/2012, pág. 7
ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

RETIFICAÇÃO
Do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico n.º 093/2012 ,
publicado no Boletim Oficial do Município, Edição n.º 790 de
12/05/2012 a 18/05/2012, pág. 10
ONDE SE LÊ: Guarapuava, 10 de Maio de 2012.
Pregoeiro Oficial do Município: Laffite Guimarães Rodrigues.
LEIA-SE: Guarapuava, 27 de Junho de 2012.
Pregoeira Oficial do Município: Dunia Kamila Silva Ferreira.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 524/2012.
O Assessor Especial de Gabinete no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
os Decretos n.ºs 2482/2012 de 24/05/2012 e 2583/2012 de
24/05/2012, e com base no Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação.
Guarapuava, 02 de julho de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 524/2012
OBJETO: Aquisição do medicamento Aquacel AG, curativo
tamanho 20 cm X 30 cm, caixa com 05 curativos, para o paciente
Márcio José Felema, conforme parecer jurídico favorável.
Recurso: Atenção de Média e Alta Complexidade. Secretaria
Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Farmácia 3000 Ltda - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 02/07/2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete.
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EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 524/2012
OBJETO: Aquisição de 12 caixas do medicamento Aquacel AG,
curativo tamanho 20 cm X 30 cm, caixa com 05 curativos, para o
paciente Márcio José Felema, conforme parecer jurídico favorável.
Recurso: Atenção de Média e Alta Complexidade. Secretaria
Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 409/2012
CONTRATADA: Farmácia 3000 Ltda – EPP.
VALOR TOTAL: R$ 21.120,00.
DATA DA ASSINATURA: 02/07/2012.
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 06/2012
O Assessor Especial de Gabinete no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
os Decretos n.ºs 2482/2012 de 24/05/2012 e 2583/2012 de
24/05/2012, e com base no Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação.
Guarapuava, 31 de maio de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N.º 06/2012
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de
260.040 vales transporte para atender a Secretaria Municipal de
Administração durante o ano de 2012. Recurso: Ordinários (livres)
- Exercício. Secretaria Municipal de Administração.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 31/05/2011.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 06/2012
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de
260.040 vales transporte para atender a Secretaria Municipal de
Administração durante o ano de 2012. Recurso: Ordinários (livres)
- Exercício. Secretaria Municipal de Administração.
CONTRATO N.º 343/2012
CONTRATADA: Transportes Coletivos Pérola do Oeste Ltda.
VALOR TOTAL: R$ 598.092,00 (quinhentos e noventa e oito mil e
noventa e dois) reais.
DATA DA ASSINATURA: 31/05/2012.
EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 246/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de
material elétrico, pelo período de 12 (doze) meses. Recursos:
Ordinários (Livres) Exercício. Secretaria Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATO N.º 427/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: PAULO CESAR DOS SANTOS – COMÉRCIO
ME.
MOTIVO: 1) O valor contratual e o objeto, descritos à Cláusula
Segunda, será aditado no patamar de 25% (vinte e cinco por cento
por cento), com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da
Lei Federal n.º 8.666/93, gerando um acréscimo na monta de
R$48.109,60 (quarenta e oito mil cento e nove reais e sessenta
centavos), bem como um aumento no objeto contratado conforme
tabela abaixo:

Guarapuava, 30 de Junho a 06 de Julho de 2012
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EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 300/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de
cimento, pelo período de 10 (dez) meses. Recursos: Ordinários
(Livres) Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Urbanos.
CONTRATO N.º 514/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: FALCO E KAVESKI MATERIAIS DE
CONSTRUÇÂO LTDA – ME.
MOTIVO: 1) O valor contratual e objeto, descritos à 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$ 49.975,00 (quarenta e nove mil
novecentos e setenta e cinco reias), e aumentando em 2.500 sacos
do objeto contratado.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 31/05/2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete
EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 124/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem e
limpeza, pelo período de 12(doze) meses. Recursos: Ordinários
(Livres) Exercício. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATO N.º 224/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: JADER CÁSSIO DO VALLE & CIA LTDA.
MOTIVO: 1) Os prazos de validade e vigência descritos, à
Cláusula Sexta do contrato celebrado, serão prorrogados, com
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo
os serviços prestados até 31 de dezembro de 2012, gerando
acréscimo de R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos
reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 28 de maio de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete
EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 034/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de pedra
brita graduada. Recursos: Ordinários – Livre - Exercício.
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATO N.º 187/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: PEDREIRA PÉROLA LTDA
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será
aditado no patamar de 25% (vinte e cinco 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$ 177.790,00
(Cento e setenta e sete mil, setecentos e noventa reais).

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 27 de junho de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 248/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Contrato a aquisição de CBUQ
usinado com fornecimento de CAP 50/70, para preparação de
massa fina e grossa, durante o período de 12 (doze) meses.
Recursos: Ordinários (Livres) – Exercício. Secretaria Municipal de
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATO N.º 425/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será
aditado no patamar de 25% (vinte e cinco por cento por cento), com
fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º
8.666/93, gerando um aumento de 2.500 (duas mil e quinhentas)
toneladas do objeto contratado, bem como um acréscimo na monta
de R$ 508.375,00 (quinhentos e oito mil trezentos e setenta e cinco
reais).As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 29/05/2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete
EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 248/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Contrato a aquisição de CBUQ
usinado com fornecimento de CAP 50/70, para preparação de
massa fina e grossa, durante o período de 12 (doze) meses.
Recursos: Ordinários (Livres) – Exercício. Secretaria Municipal de
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATO N.º 424/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS
SCHIMITT LTDA.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será
aditado no patamar de 25% (vinte e cinco por cento por cento), com
fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º
8.666/93, gerando um aumento de 2.500 (duas mil e quinhentas)
toneladas do objeto contratado, bem como um acréscimo na monta
de R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e seis mil reais).

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 27/06/2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

Guarapuava, 30 de Junho a 06 de Julho de 2012
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
DISPENSA: 044/2012
OBJETO: Constitui objeto do presente
ajuste, a contratação de pessoa jurídica
para prestar o serviço de Transporte
Escolar no Município de Guarapuava – PR
durante o período correspondente a 30
(trinta) dias letivos no ano de 2012.
CONTRATO N.º 107/2012
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA
C O N T R ATA D A : A U T U N I D A
TRANSPORTES LTDA.
MOTIVO: 1) Os prazos de validade e
vigência descritos, respectivamente, à
Cláusula Primeira do 2° Termo Aditivo
celebrado, serão prorrogados, com fulcro
no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º
8.666/93, por mais 30 (trinta) dias letivos,
sendo os serviços prestados até 28 de
junho de 2012, mantendo o valor de R$
4.056,00 (quatro mil e cinqüenta e seis
reais), ao final do termo contratual.
As demais cláusulas contratuais
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 14/05/2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGÃO nº 163/2010– PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa
especializada no serviço de transporte de
passageiros.
CONTRATO N.º 569/2010
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA
C O N T R ATA D A : K R Z Y Z A N O W S K I
TRANSPORTE LTDA
MOTIVO: 1) Os prazos de validade e
vigência descritos à Cláusula Primeira do
2° Termo Aditivo celebrado serão
prorrogados, com fulcro no artigo 57,
inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, por
mais 06 (seis) meses, sendo os serviços
prestados até 28 de setembro de 2012,
mantendo o valor de R$ 32.500,00 (trinta
e dois mil e quinhentos reais).
As demais cláusulas contratuais
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA:23/03/2012
(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 099/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente
contrato a aquisição de revestimento
vinílico e cola.Recursos: Ordinários – Livre
- Exercício. Secretaria Municipal de
Administração.
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 296/2012
C O N T R ATA D A :
E N O VA Ç Ã O
COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.
VALOR TOTAL: $70.164,00 (setenta mil
cento e sessenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 29 de maio de
2012.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 115/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente
contrato a aquisição de material para
estufas. Recursos: Ordinário (livre)
Exercício. Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Florestal.
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 385/2012
C O N T R ATA D A :
GALPÃO DO
BOIADEIRO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 24.885,00 (Vinte e
quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco
reais).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: Guarapuava, 13
de junho de 2012.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 240/2011 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente
instrumento a contratação de empresa
especializada na confecção de faixas.
Recursos PPI – Programa de Pactuação
Integrada. Secretaria Municipal de Saúde.
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 349/2012
CONTRATADA: COMERCIAL ELVIMAG
LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 2.275,00 (Dois mil,
duzentos e setenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 120(cento e vinte) dias
DATA DA ASSINATURA: Guarapuava, 31
de maio de 2012.
COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE GUARAPUAVA/PR
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;
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§ 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
assistência social, bem como
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
DOS REPRESENTANTES DO
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
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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 do Adolescente vinculam 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.
Art. 5º. O mandato 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.
§ 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
Executivo Municipal, atos que
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
DOS REPRESENTANTES DA

Ano XVIII - Nº 799

Boletim Oficial do Município - 9

SOCIEDADE:

fiscalizado pelo Ministério Público.

Art. 6º. Os representantes da
sociedade civil 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 artigos 87, inciso
V, 90 e 210, inciso III, da Lei nº 8.069/90.

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.

§ 1º. A escolha dos
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 entidades interessadas e
habilitadas a compor o órgão;
Parágrafo único. As entidades
pertencentes a um determinado segmento
e/ou que prestem determinada
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

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
CONSELHEIROS:

DOS

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 quatro
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,
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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 Conselho sem prévia
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
faltas injustificadas 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;
III - for determinado, em
procedimento para apuração de
irregularidade em entidade de
atendimento (artigos 191 a 193, da Lei nº
8.069/90), a suspensão cautelar dos
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.
§ 1º. A entidade não
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
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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,
demandará a instauração de
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
automaticamente 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
Executivo e seu cônjuge ou
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
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D A N AT U R E Z A E
ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO:

DAS

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 Executivo no sentido 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
parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d” c/c
artigos 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),
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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
artigos 227, caput, da Constituição
Federal e artigos 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.
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14, deste Regimento Interno;
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
Criança e do Adolescente, os
representantes do Juízo e Promotoria da
Infância e Juventude e Conselho Tutelar,
que poderão se manifestar na forma
prevista neste Regimento Interno.
SEÇÃO II

§ 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
Município, garantindo a integração e
evitando a tomada de decisões
conflitantes.
CAPÍTULO VII
D A
E S T R U T U R A
ADMINISTRATIVA DO CONSELHO
M U N I C I PA L D O S D I R E I TO S D A
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
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§ 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;

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 idade mais elevada;
§ 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 VicePresidente poderão ser destituídos pelo
voto da maioria absoluta dos membros do
Conselho, quando da ocorrência de
qualquer das situações previstas no art.

§ 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
Criança e do Adolescente de
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
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solenidades públicas e zelar pelo seu
prestígio;
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SEÇÃO IV
DO SECRETÁRIO:

VIII - Encaminhar ao Ministério
Público notícia de infrações
administrativas ou penais que cheguem ao
conhecimento do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente;

Art. 25. Ao Secretário, auxiliado
por um servidor efetivo designado pelo
Poder Público Municipal, compete:
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Comissões Especiais Setorial
responsável, e posterior aprovação do
Plenário, os pedidos de registro das
entidades não governamentais e
programas desenvolvidos por entidades
governamentais e não governamentais
que prestam assistência e atendimento à
criança e ao adolescente no município;

I - manter:
IX - Determinar a instauração de
sindicância ou procedimento
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
cumprimento das resoluções 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 artigos 4º, §4º; 5º, §3º; 39,
§3º; 40, parágrafo único; 41; 42; 47 e 48,
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
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.

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
Criança e do Adolescente de
Guarapuava/PR, para auxiliar 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 relatórios e
documentos dirigidos ao Conselho, os
quais serão apresentados ao Plenário
quando protocolizados em até 48
(quarenta e oito) horas antes da reunião;

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
Criança e do Adolescente de
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
específicas no âmbito de sua
competência, submetendo 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
estrutura organizacional e o
funcionamento das Comissões Especiais
Temporárias serão estabelecidos em
resolução aprovada pelo Plenário;
§ 4º. As Comissões Especiais
Permanentes reunir-se-ão
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:

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

I – Comissão Especial
Permanente de Políticas Básicas e
Garantias de Direitos;

XI - remeter para análise das

II – Comissão Especial
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Permanente de Comunicação, Articulação
e Mobilização;
III – Comissão Especial
Permanente de análise de projetos e
Gerenciamento do Fundo Municipal para a
Infância e Adolescência – FIA;
IV - Comissão Especial
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:
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de Guarapuava/PR e sua atuação política
de atendimento à criança 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;

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;

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;

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

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

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;

VI - Manter contato permanente
com todas as entidades não
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”;

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
extraordinário, organismos
governamentais e instituições não
governamentais, quando deliberada em
plenário a necessidade de verificação da
adequação do atendimento à criança e ao
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
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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
representantes dos setores 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;

VII - Desenvolver, em especial
junto à comunidade escolar e mídia local,
campanhas de mobilização e
conscientização acerca dos direitos e
deveres de crianças, adolescentes, pais
ou responsáveis e comunidade em geral,
nos moldes do previsto nos artigos 4º, 18,
70 e 88, inciso VI, da Lei nº 8.069/90.

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;

Art. 30. Compete à Comissão
Especial Permanente de análise de
projetos e Gerenciamento do Fundo
Municipal para a Infância e Adolescência
(FIA):

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

I - Propor política de captação e
aplicação dos recursos do Fundo
Municipal para a Infância e Adolescência;

Art. 32- Compete a Comissão
Especial permanente de análise de
documentos e visita institucional conforme
seção III, art. 37 e 38 deste regimento:

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

I - Reunir-se-á sempre que
necessário;
II - Analisar em caráter
extraordinário a documentação recebida
para inscrição de entidades junto ao
conselho;
III - Orientar a entidade quanto à
documentação necessária;
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IV - Realizar visita junto à
entidade solicitante de registro;
V - Apresentar a análise de
documentos e relatório de visita a plenária
do Conselho;
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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.

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
específicos envolvendo crianças ou
adolescentes acusados da prática de ato
infracional (cf. artigos143 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. artigos17 e 18, da
Lei nº 8.069/90).

§ 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 anteriormente
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
DA PUBLICAÇÃO DAS
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.

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 familiares das crianças e/ou
adolescentes envolvidas.

DA ANÁLISE E DO REGISTRO
DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO E
DOS PROGRAMAS POR ELAS
EXECUTADOS:

Art. 35. As sessões terão início

Art. 38. Na forma do disposto nos
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artigos 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) das entidades não
governamentais sediadas em sua base
territorial que prestem atendimento a
crianças, adolescentes e suas respectivas
famílias, executando os programas a que
se refere o art. 90, caput e
correspondentes às medidas previstas
nos artigos 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
comprobatórios da identidade e
idoneidade de seus dirigentes 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;

SEÇÃO III
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
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anteriores ou desde o último
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
adequação dos programas de
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.
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fato será levado ao conhecimento do
Ministério Público, para a tomada das
medidas cabíveis, na forma do disposto
nos artigos 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 artigos 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
debate ampliado, assim como
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;
§ 2º. Os resultados da
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.
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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 infantojuvenil 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 leis
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
ordinárias, datas comemorativas
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
E S T R U T U R A D E AT E N D I M E N TO
DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO:

CAPÍTULO IX
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
Municipal, com cópia ao órgão
responsável pela execução do programa
respectivo, para sua imediata
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

DO PLANEJAMENTO E DAS
AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:
SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO:
Art. 46. Até o dia 30 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:

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
nº8.069/90.
SEÇÃO III
D A PA R T I C I PA Ç Ã O N A
E L A B O R A Ç Ã O D A P R O P O S TA
ORÇAMENTÁRIA DO EXECUTIVO:
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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
propostas de Lei de Diretrizes
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, parágrafo único, alíneas
“c” e “d” da Lei nº 8.069/90;
§ 2 º . Q u a n d o d o
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,
parágrafo 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
Presidente do Conselho fará imediata
comunicação do fato ao Ministério Público,
sem embargo de outras providências
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administrativas e judiciais a serem
tomadas.
SEÇÃO IV
FUNDO MUNICIPAL PARA A
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - 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 para a Infância e
Adolescência - FIA, criado pela Lei
Municipal nº 1644/2007.
§ 1º. Os recursos captados pelo
Fundo Municipal para a Infância e
Adolescência - FIA utilizados
exclusivamente para implementação de
ações de programas de atendimento a
crianças, adolescentes e suas respectivas
famílias, na forma do disposto nos artigos
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 Municipal para a Infância e
Adolescência - FIA 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
Pública Municipal, 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 Municipal para a Infância e
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Adolescência - FIA 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.
II- manter os controles
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
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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 para a Infância e Adolescência FIA 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, parágrafo único, da Lei
nº 8.069/90);
b) para manutenção 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 para a Infância e
Adolescência - FIA serão efetuados 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 parágrafo 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 para a Infância e Adolescência FIA, nos moldes do previsto no art.260, da
Lei nº 8.069/90.
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através da recusa da inclusão dos planos
de ação e de aplicação de recursos nas
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 artigos148, 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
PROCESSO DE ESCOLHA:

DO

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
D O S
R E C U R S O S
F I N A N C E I R O S , M AT E R I A I S E
HUMANOS NECESSÁRIOS:

§ 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
órgão estiver vinculado
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
Orçamentária municipal e Lei
Complementar nº 101/00.
SEÇÃO III
DA FISCALIZAÇÃO DO
PROCESSO DE ESCOLHA PELO
MINISTÉRIO 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 DEFESA JUDICIAL DAS
PRERROGATIVAS DO CONSELHO DE
DIREITOS:

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.

Art. 57. Caso descumpridas as
deliberações do Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente, seja

§ 1º. O Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente
realizará, com a devida antecedência,

CAPITULO X

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;

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 composição paritária entre
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.
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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 dos 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 Fátima Sostisso
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS
EDITAL N° 25/2012 DE DIVULGAÇÃO DA
RECLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS COM PROVA
DE TÍTULOS
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2012
SÚMULA: Dispõe sobre a divulgação da Reclassificação
final dos candidatos aprovados no Concurso Público
Municipal de n° 01/2012, com Prova de Títulos, para os
cargos abaixo relacionados, após o julgamento dos
recursos apresentados, com exceção do cargo de
Assistente Social, que será divulgado posteriormente e
d á
outras providências.
ELIZABETH MARIA PACHECO, Presidente da Comissão
Especial de Concursos Públicos Municipais – CECPM, conforme
Portaria n° 220/2011, do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR PÚBLICO
Art. 1º – A reclassificação final dos candidatos aprovados
no Concurso Público Municipal - Edital nº 001/2012, para os
cargos com Prova de Títulos, para os cargos abaixo
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relacionados, após o julgamento dos recursos apresentados, com
exceção do cargo de Assistente Social, que será divulgado
posteriormente, conforme abaixo:
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supervisão de componentes da CECPM
providências.

e dá outras

ELIZABETH MARIA PACHECO, Presidente da Comissão
Especial de Concursos Públicos Municipais – CECPM, conforme
Portaria n° 220/2011, do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR PÚBLICO
Art. 1º – A Reclassificação final dos candidatos aprovados no
Concurso Público Municipal de n° 01/2012, com Prova de
Títulos, para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, após reavaliação
dos recursos das notas finais apresentados e revisão de todos os
títulos, por Banca Examinadora composta por Especialistas
da área, da Empresa EXATUS e sob a supervisão de
componentes da CECPM, conforme abaixo:
Guarapuava, 28 de junho de 2012.
(a) ELIZABETH MARIA PACHECO
Presidente da CECPM
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 26/2012
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012
Luiz Fernando Ribas Carli, Prefeito Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, e a vista dos resultados apresentados pela
Comissão Especial de Concursos Públicos Municipais, designada
pela Portaria nº 220/2011 de 18 de outubro de 2011, HOMOLOGA
o Concurso Público nº. 001/2012, realizado em duas etapas, para
o preenchimento das vagas dos cargos abaixo relacionados, com
exceção do cargo de Assistente Social, que será homologado
posteriormente, conforme segue:
a)Prova de Títulos: Analista de Sistemas, Arquiteto, Avaliador
Imobiliário, Biólogo, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista –
Endodontia, Cirurgião Dentista – Periodontia, Cirurgião Dentista –
Prótese Dentária, Contador, Educador Infantil, Enfermeiro,
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Civil,
Engenheiro de Alimentos, Engenheiro Eletricista,
Farmacêutico/Bioquímico, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Médico Generalista de Pronto Atendimento - 20h,
Médico Generalista de Pronto Atendimento – 40h, Médico
Generalista do PSF, Nutricionista, Psicólogo, Procurador,
Professor de Educação de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental,
Professor de Educação Física de 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, Supervisor Pedagógico, Técnico em Controle
Interno, Terapeuta Educacional e Veterinário.
b)Prova Prática: Mecânico, Motorista de Ambulância, Motorista de
Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados e Pedreiro
Guarapuava, 29 de Junho de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS
EDITAL N° 27/2012 DE DIVULGAÇÃO DA
RECLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS COM PROVA
DE TÍTULOS – CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2012
SÚMULA: Dispõe sobre a divulgação da Reclassificação
final dos candidatos aprovados no Concurso Público
Municipal de n° 01/2012, com Prova de Títulos, para o
cargo de ASSISTENTE SOCIAL, após reavaliação dos
recursos das notas finais apresentados e revisão de todos
os títulos, por Banca Examinadora composta por
Especialistas da área, da Empresa EXATUS e sob a
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Guarapuava, 04 de julho de 2012.
(a) ELIZABETH MARIA PACHECO
Presidente da CECPM
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 28/2012
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012
Luiz Fernando Ribas Carli, Prefeito Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, e a vista dos resultados apresentados pela
Comissão Especial de Concursos Públicos Municipais, designada
pela Portaria nº 220/2011 de 18 de outubro de 2011, HOMOLOGA
o Concurso Público nº. 001/2012, realizado em duas etapas, para
o preenchimento das vagas do cargo de Assistente Social.
Guarapuava, 05 de Julho de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 29/12
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
atendendo o contido no Edital nº 001/2012, CONVOCA os
candidatos classificados para os cargos abaixo relacionados, a
comparecerem no período de 09/07/2012 à 07/08/2012, no Setor
de Perícia Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do
Município (Paço Municipal), munidos dos exames médicos
constantes do Edital nº 30/2012, para realizarem avaliações
médicas pré-admissionais e caso estejam aptos, deverão
comparecer no Departamento de Pessoal do Município,
acompanhados da documentação exigida no item 8.6 do Edital do
Concurso para posse de seus cargos. A escolha de vagas será
realizada no Auditório da Secretaria Municipal de Educação –
Paço Municipal, somente para os cargos com dia e horário
marcado no Anexo I, sendo para os demais, lotação única.
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Guarapuava, 05 de Julho de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
PREFEITO MUNICIPAL
EDITAL Nº 30/12
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
atendendo o contido no Edital nº 001/2012, item 3.1.7, convoca os
candidatos aprovados para o cargo relacionado no Edital 29/12, a
realizarem os exames de saúde que constituirá em análise de
exames laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:
a) EXAMES LABORATORIAIS:
Hemograma completo;
Glicose;
Uréia;
Creatinina;
Parcial de Urina com Sedimento Corado
Raio X de Tórax PA com laudo
b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
Avaliação otorrinolaringológica com áudiometria;
Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
Avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, constante do
anexo I ;
Avaliação ortopédica com Raio X de coluna lombo-sacra, com
laudo;
De posse dos exames e avaliações mencionadas acima
neste Edital, os candidatos devem comparecer no Setor de Perícia
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município
(Paço Municipal), no período 09/07/2012 à 07/08/2012, para
avaliação clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município.
As despesas com os exames e avaliações clínicas
correrão por conta do candidato.
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 concurso, sem posterior
recurso.
Guarapuava, 05 de Julho de 2012.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
PREFEITO MUNICIPAL
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Fundação de Proteção Especial da Juventude e InfânciaPROTEGER
PORTARIA Nº 04/2012
Autoridade Competente da Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância - PROTEGER, no Município de
Guarapuava – Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas.
RESOLVE
Art. 1º- Designar as servidoras Silvana Regina Cavalin,
Ana Maria Torres Teixeira e Maria Cristina Santos Amaral para
formar a Comissão que irá apurar as possíveis irregularidades
ocorrida na Unidade de Acolhimento Berçário Municipal na data de
12/06/2012.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação e demais disposição em contrário.
Gabinete da Autoridade Competente da Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância, em 04/07/2012.
Guarapuava, 04 de julho de 2012.
(a) Maria do Carmo Abreu
Presidente

SURG - CIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE
GUARAPUAVA
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2012
A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – SURG,
através do seu direto administrativo, torna publico que, realizara a
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL – REGISTRO DE
PREÇOS N° 011/2012
DATA: 18/07/2012
HORARIO: 14h00.
OBJETO: Aquisição de combustível e óleo lubrificante para atender
aos equipamentos da SURG.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e
Decreto Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua cede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, CEP:
85070-165, em Guarapuava no Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de Compras da SURG, situado em
sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3623 – 5844, de segunda
a sexta-feira das 13h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor
de R$50,00 (cinqüenta reais), ou gratuitamente, mediante a entrega
de CD e DVD virgem para reprodução, ou ainda, por meio eletrônico,
através de solicitação via e-mail – surgjuridico@hotmail.com.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a)SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Administrativo da SURG.
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2012
A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – SURG,
através do seu direto administrativo, torna publico que, realizara a
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL – REGISTRO DE
PREÇOS N° 012/2012
DATA: 19/07/2012
HORARIO: 14h00.
OBJETO: Aquisição de tintas para pintura interna e externa de
postos de saúde no município de Guarapuava.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e
Decreto Municipal n.º 1168/2006;
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LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua cede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, CEP:
85070-165, em Guarapuava no Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de Compras da SURG, situado em
sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3623 – 5844, de segunda
a sexta-feira das 13h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor
de R$50,00 (cinqüenta reais), ou gratuitamente, mediante a entrega
de CD e DVD virgem para reprodução, ou ainda, por meio eletrônico,
através de solicitação via e-mail – surgjuridico@hotmail.com.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Guarapuava, 05 de julho de 2012.
(a)SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Administrativo da SURG.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO
DE GUARAPUAVA – SURG.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2012 – REGISTRO DE
PREÇOS
OBJETO: Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros
alimentícios.
CONTRATO N.º 020/2012
ASSINATURA: 29/06/2012
CONTRATADA: PETRICON LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 1.502,60 (Um mil, quinhentos e dois reais e
sessenta centavos)
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012
COMUNICADO 001/2012
O Diretor Administrativo da SURG Companhia de Serviços
de Urbanização de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são
auferidas pelo Estatuto Social, torna público que dos convocados
para exame médico pré-admissional conforme Edital de
Convocação 005/2012, o classificado em 1º lugar para o cargo de
Contador Sr. RONALDO EURICH assinou termo de desistência de
sua respectiva vaga, ficando assim o convocado acima mencionado
DESCLASSIFICADO, não cabendo posterior recurso, a classificada
em 1º lugar para o cargo de Controle Interno Sra. CLARA DO
CARMO NASCIMENTO SCHADECK cumpriu com todas as
determinações do edital em epígrafe estando apta para o cargo.
Guarapuava, 26 de Junho de 2012.
(a) Sandro Alex Russo Valera
Diretor Administrativo
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012
EDITAL Nº 007/2012
CONTRATAÇÃO
O Diretor Administrativo da SURG – Companhia de
Serviços de Urbanização de Guarapuava, no uso das atribuições
que lhe são auferidas pelo Estatuto Social da Companhia,
CONTRATA as pessoas abaixo relacionadas para assumirem o
cargo para o qual foram aprovados no Concurso Publico nº 001/2012
realizado no dia 13 de Maio de 2012.

Guarapuava-Pr., 26 de Junho de 2012.
(a) Sandro Alex Russo Valera
Diretor Administrativo
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de Coordenador de Tesouraria e Caixa, nível FG/ef, lotado na
Diretoria de Gestão Financeira a partir desta data.

EDITAL 008/2012 – EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CONFORME
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM
13 DE MAIO DE 2012.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 02 de julho de
2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
DECRETO Nº 60/2012
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE

Guarapuava-Pr., 26 de Junho de 2012.
(a) Sandro Alex Russo Valera
Diretor Administrativo
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
DECRETO Nº 57/2012
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
Retificar o Decreto 56/2012 que nomeou o servidor
efetivo Marcelo Pereira Maciel, matrícula funcional 164-1, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador de
Serviços Administrativos, nível FG/ef., passando a exercer a partir
desta data o cargo de provimento em comissão de Coordenador
do Departamento Legislativo, nível FG/ef, lotado na Diretoria de
Gestão Legislativa.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 02 de julho de
2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
DECRETO Nº 58/2012
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
Nomear o servidor efetivo Kauê Hansen Gapski
Pereira, matrícula funcional 373-1, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Serviços
Administrativos, nível FG/ef, lotado na Diretoria de Gestão
Administrativa a partir desta data.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 02 de julho de
2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

Nomear a servidora efetiva Silmara Farrem Machado
Cruz, matrícula funcional 350-1, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Coordenadora de Controle Interno,
nível FG/ef, lotada na Controladoria Interna a partir desta data.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 02 de julho de
2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
DECRETO Nº 61/2012
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
Nomear o servidor efetivo Ney Peterson Fernandes de
Oliveira, matrícula funcional 355-1, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Coordenador de Informática, Áudio
e Vídeo, nível FG/ef, lotado na Diretoria de Gestão Administrativa
a partir desta data.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 02 de julho de
2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
PORTARIA Nº. 90/2012
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
RESOLVE:
Nomear os servidores Elisangela de Fátima
Marquezine – Coordenadora de Gabinete da Presidência,
Marcelo do Nascimento Cerqueira - Motorista e José
Aguinaldo Regiane de Souza – Motorista, para comporem a
Comissão de Licitação para o exercício 2012 sob a presidência da
primeira, a partir desta data, revogando-se a Portaria 18/2012 e
anteriores.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava,
em 02 de julho de 2012.

DECRETO Nº 59/2012
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
Nomear o servidor efetivo Bruno Strechar, matrícula
funcional 360-1, para exercer o cargo de provimento em comissão

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
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PORTARIA Nº. 91/2012

PORTARIA Nº. 94/2012

O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei,

O Presidente em exercício da
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

RESOLVE

Designar os servidores, Rubens
Rodrigues Galvão – Chefe de Serviços
Gerais, Jhonatan de Lara Silva –
Assistente de Manutenção e Serviços e
Sebastião Valmir de Souza – Assessor
de Gabinete da Presidência, para
efetuarem o Recebimento de Matérias /e
ou Serviços para o exercício 2012, a partir
desta data, revogando-se a Portaria
06/2012 e anteriores.

NOMEAR os servidores Nael
Paulo de Oliveira – Diretor de Gestão
Administrativa e Elisangela de Fátima
Marquezine – Coordenadora de Gabinete
da Presidência, para assinarem as
ordens/requisições de compras para o
exercício 2012.

Gabinete da Presidência da Câmara
Municipal de Guarapuava, em 02 de julho
de 2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício.
PORTARIA Nº. 92/2012
O Presidente em exercício da
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
NOMEAR o servidor Kauê
Hansen Gapski Pereira – Coordenador
de Serviços Administrativos, para assinar
a liquidação das despesas referentes a
compras e serviços em geral para o
exercício 2012.
Gabinete da Presidência da Câmara
Municipal de Guarapuava, em 02 de julho
de 2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
PORTARIA Nº. 93/2012
O Presidente em exercício da
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
NOMEAR a servidora Elisangela
de Fátima Marquezine – Coordenadora
de Gabinete da Presidência, para assinar
a liquidação das despesas referentes a
diárias de viagens de vereadores e
servidores para o exercício 2012.
Gabinete da Presidência da Câmara
Municipal de Guarapuava, em 02 de julho
de 2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

Gabinete da Presidência da Câmara
Municipal de Guarapuava, em 02 de julho
de 2012.
(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
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Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela,
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação,
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1770, data em que se comemorava a
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.
Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.

