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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 29 de dezembro de 2016 
Veiculação: 29 de dezembro de 2016

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXI Nº 1115

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS
DECRETO N°5794/2016

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº 
2487/2015,

RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional Suple-
mentar, na importância de R$ 107.740,00 (cento e sete mil setecentos e quarenta reais).

Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 26 de dezembro de 2016.
Guarapuava, 26 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N°5795/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº 
2487/2015,

RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional suple-
mentar, na importância de R$ 888.069,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e sessenta e nove reais).

Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 
43, § 1°, II e § 3º da Lei n° 4.320/64 resultantes do excesso de arrecadação na fonte 0, apurada no presente exercício, conforme 
se especifica:
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Art. 3º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional suple-
mentar, na importância de R$ 694.945,74 (seiscentos e noventa e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e 
quatro centavos).

Art. 4º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no 
art. 43, § 1°, II e § 3º da Lei n° 4.320/64 resultantes do excesso de arrecadação nas fontes 495, 496 e 511 apuradas no presente 
exercício, conforme se especifica:
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 27 de dezembro de 2016.
Guarapuava, 27 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N°5796/2016
Dispõe sobre o Cronograma de Execução de Desembolso e a programação financeira do Poder Executivo, visando à compatibi-
lização entre a Realização da receita e a execução da despesa para o exercício de 2016.
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Or-
gânica do Município e com o intuito de atender ao disposto no art. 8º da LRF - Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 1º Fica alterado o Cronograma de Execução de Desembolso e a Programação Financeira da Receita para o exercício de 
2016, levando-se em consideração as dotações orçamentárias destinadas aos Órgãos da Administração Direta e Indireta.

Art. 2º As receitas previstas no Orçamento Municipal ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma do Anexo 
I, em conformidade com o art. 3º da Lei 101/2000.

Art. 3º Estabelece o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso na forma do Anexo II.

Art. 4º O Cronograma de desembolso será avaliado e poderá vir a sofrer adequações de acordo com o comportamento da receita 
geral do Município.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 28 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°5797/2016
Dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo e Legislativo, visando à compatibilização entre a Realização da re-
ceita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2017.
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Or-
gânica do Município e com o intuito de atender ao disposto no art. 8º da LRF - Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 1º Fica estabelecida a Programação Financeira da Receita e o Cronograma de Execução de Desembolso para o exercício 
de 2017, levando-se em consideração as dotações orçamentárias destinadas ao Legislativo Municipal e aos Órgãos da Adminis-
tração Direta e Indireta.

Art. 2º As receitas previstas no Orçamento Municipal ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma do Anexo 
I, em conformidade com o art. 3º da Lei 101/2000.

Art. 3º Estabelece o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso na forma do Anexo II.

Art. 4º O Cronograma de desembolso será avaliado e poderá vir a sofrer adequações de acordo com o comportamento da receita 
geral do Município.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 28 de dezembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE INDENIZAÇÃO 024-2016

CREDOR: Raimundo Martins Dias ME
CNPJ: 77.681.708/0001-80
OBJETO: Locação de Imóvel.
VALOR: R$ 18.996,88 (Dezoito Mil Novecentos e Noventa e 
Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos).
PROCESSO: Indenização pelo pagamento de locação do imó-
vel localizado a Rua Comendador Norberto 138, para abrigar 
atividades do CREAS no período de 01/11/2015 a01/07/2016.
 PARECER JURÍDICO: Número 1841/2016 folhas 58 a 69.
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
020/2016 (portaria nº 141/2014), folhas 72 a 77.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 21 
de outubro 2016, folha 78.

EXTRATO DE INDENIZAÇÃO 025-2016

CREDOR: Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 03.043.431/0001-23
OBJETO: Locação de Imóvel.
VALOR: R$ 8.816,59 (Oito Mil Oitocentos e Dezesseis Reais 
e Cinquenta e Nove Centavos.)
PROCESSO: Indenização pelo pagamento de locação do 
imóvel localizado a Rua Saturnino Varella, 772 – Vila Bela 
para  abrigar o Projeto Planalto no período de 23/09/2015 a 
23/07/2016.
PARECER JURÍDICO: Número 1937/2016 folhas 81 a 93.
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
021/2016 (portaria nº 141/2014), folhas 96 a 101.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 
27 de outubro 2016.
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EXTRATO DE INDENIZAÇÃO 026-2016

CREDOR: Helena Lanzini Losso .
CPF: 864.899.179-04
OBJETO: Locação de Imóvel.
VALOR: R$ 22.133,33 (Vinte e Dois Mil Cento e Trinta e Três 
Reais e Trinta e Três Centavos.)
 PROCESSO: Indenização pelo pagamento de locação do imó-
vel localizado a Rua Andrad Neves, 1292 – Bairro Trianon abri-
gar o CAPS II no período de 24/03/2015 a 09/09/2015.
PARECER JURÍDICO: Número 2113/2016 folhas 72 a 82 .
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
022/2016 (portaria nº 141/2014), folhas 96 a 101.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 07 
de dezembro 2016, folha 93.

EXTRATO DE INDENIZAÇÃO 027-2016

CREDOR: IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA.
CNPJ:07.423.318/00001-24
OBJETO: Locação de Imóvel.
VALOR: R$ 8.629,92 (Oito Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais 
e Noventa e Dois Centavos.)
 PROCESSO: Indenização pelo pagamento de locação do imó-
vel localizado a Rua Vicente Machado, 457 – Bairro Trianon 
abrigar o CRAS no período de 30/04/2015 A 20/06/2016.
PARECER JURÍDICO: Número 2115/2016 folhas 73 a 86 .
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
024/2016 (portaria nº 141/2014), folhas 96 a 101.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 07 
de dezembro 2016, folha 94.

EXTRATO DE INDENIZAÇÃO 028-2016

CREDOR: IMOBILIÁRIA EVIDÊNCIA 
CNPJ: 03.043.431/0001-23.
OBJETO: Locação de Imóvel.
VALOR: R$ 8.629,92 (Oito Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais 
e Noventa e Dois Centavos.)
 PROCESSO: Indenização pelo pagamento de locação do imó-
vel localizado a Rua Presidente Castelo Branco 374– Bairro 
São Cristóvão para abrigar o almoxarifado da Secretaria perío-
do de 12/05/2016 a 30/07/2016.
PARECER JURÍDICO: Número 2125/2016 folhas 57 a 68.
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
023/2016 (portaria nº 141/2014), folhas 71 a 74.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 07 
de dezembro 2016, folha 75.

EXTRATO DE INDENIZAÇÃO 029-2016

CREDOR: M.I CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 07.475.058/0001-30
OBJETO: Manutenção do Terminal Rodoviário
VALOR: R$ 11.579,60 (Onze Mil Quinhentos e Setenta e Nove 
Reais e Sessenta Centavos.)
 PROCESSO: Indenização pelo pagamento pela manutenção 
do terminal rodoviário conforme contrato 070/2015 na propor-
ção de 2,02%.
 PARECER JURÍDICO: Número 2226/2016 folhas 166 a 182.
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
025/2016 (portaria nº 141/2014), folhas 184 a 189.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 15 
de dezembro 2016, folha 190.
  

CONSELHOS
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Guarapu-
ava/PR – CMDI

REGIMENTO INTERNO
CAPITULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E DURAÇÃO
Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
CMDI, criado pela Lei Municipal nº 1.359, de 2 de julho de 
2004, com sede e foro no Município de Guarapuava-PR, fun-
cionará em instalações próprias, fornecidas pelo Poder Público 
Municipal, conforme Art. 4° da citada Lei.

Art. 2º – O CMDI é um órgão colegiado de caráter público, sem 
fins lucrativos, credo político ou religioso, com prazo indeter-
minado de duração, que se regerá por este Regimento e por 
resoluções do Conselho Pleno, vinculado e não subordinado à 
Secretaria Municipal responsável pela Política Pública de As-
sistência Social.

Art. 3º - O CMDI, órgão paritário com função consultiva, deli-
berativa, controladora e fiscalizadora da política de defesa dos 
direitos da pessoa idosa, tem por finalidade congregar e conju-
gar esforços dos órgãos públicos, entidades privadas e grupos 
organizados, que tenham em seus objetivos o atendimento de 
pessoas idosas, estabelecendo as diretrizes e a definição da 
Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no Município 
de Guarapuava, Estado do Paraná.

CAPITULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4º . Compete ao CMDI:
I - a formulação da Política de Promoção, de Proteção e de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa observada a legislação 
em vigor, atuando no sentido da plena inserção da pessoa ido-
sa na vida socioeconômica e político-cultural do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, objetivando, ainda, a elimina-
ção de preconceitos;
II - o estabelecimento de prioridades de atuação e de definição 
da aplicação dos recursos públicos Federais, Estaduais e Mu-
nicipais destinados às políticas sociais de atenção à pessoa 
idosa;
III - o acompanhamento da elaboração e da avaliação da pro-
posta orçamentária do Município, indicando aos Conselhos de 
políticas setoriais ou, no caso de inexistência destes, ao Se-
cretário Municipal competente, as modificações necessárias à 
consecução da política formulada, bem como a análise da apli-
cação dos recursos relativos à competência deste Conselho;
IV - o acompanhamento da concessão de auxílios, subvenções 
e verbas de representação parlamentar às entidades particula-
res filantrópicas e sem fins lucrativos atuantes no atendimento 
à pessoa idosa;
V - a avocação, quando entender necessário, do controle sobre 
a execução da política municipal de todas as áreas afetas à 
pessoa idosa;
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VI - a proposição, aos poderes constituídos, de modificações 
nas estruturas dos órgãos governamentais diretamente ligados 
à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa;
VII - o oferecimento de subsídios para a elaboração de leis 
atinentes aos interesses da pessoa idosa em todos os níveis;
VIII - o incentivo e o apoio à realização de eventos, estudos, 
diagnósticos, planos e pesquisas no campo da promoção, pro-
teção e defesa dos direitos da pessoa idosa;
IX - a promoção de intercâmbio com entidades públicas, parti-
culares, organismos nacionais e estrangeiros, visando atender 
aos objetivos propostos;
X - o pronunciamento, a emissão de pareceres e a prestação 
de informações sobre assuntos que digam respeito à promo-
ção, à proteção e a defesa dos direitos da pessoa idosa;
XI - a aprovação, de acordo com critérios estabelecidos nes-
te Regimento, do cadastramento de entidades de defesa ou 
de atendimento à pessoa idosa, que pretendam se integrar ao 
Conselho;
XII - o recebimento de petições, denúncias, reclamações, re-
presentações ou queixas de qualquer pessoa, por desrespeito 
aos direitos assegurados às pessoas idosas, com a adoção 
das medidas cabíveis;
XIII - a deliberação sobre a movimentação de recursos finan-
ceiros vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa.

CAPITULO III
DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO
Art. 5º . O CMDI será composto por dezoito membros e res-
pectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito do Município com 
mandato de dois anos, permitida uma recondução, assim dis-
criminados:
I - nove representantes de organizações não governamentais 
de âmbito Municipal, Estadual, Nacional e Internacional direta-
mente ligadas à defesa e/ou ao atendimento à pessoa idosa, 
legalmente constituídas e em funcionamento há mais de dois 
anos, eleitos na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa.
II - nove representantes do Poder Público local, estadual e fe-
deral nomeados pelo Prefeito do Município dentre os titulares 
ou servidores efetivos e em exercício das Secretarias, Autar-
quias, Fundações e empresas públicas.

Art. 6º . O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
conta, em sua organização, com uma Diretoria Executiva com-
posta por:
I - Presidente e Vice-Presidente;
II - 1º e 2º Secretários Executivos;

SEÇÃO I
DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Art. 7º. O Presidente e o Vice-Presidente do CMDI serão elei-
tos, entre seus membros, em reunião do Conselho, por um pe-
ríodo de dois anos, por maioria absoluta.
Parágrafo único. O Presidente pode ser reeleito por um man-
dato consecutivo.

Art. 8º . Compete ao Presidente:
I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - ordenar o uso da palavra;
III - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo 
Plenário, intervindo na ordem dos trabalhos ou suspendendo-
-os sempre que necessário;
IV - assinar atas, resoluções e/ou documentos relativos às de-
liberações do Conselho;

V - submeter à apreciação do Plenário relatório anual do Con-
selho;
VI - delegar competências;
VII - decidir as questões de ordem;
VIII - representar o Conselho em todas as reuniões, em juízo 
ou fora dele, podendo delegar a sua representação "ad refe-
rendum" do Conselho;
IX - determinar ao 1º Secretário Executivo, no que couber, a 
execução das deliberações emanadas do Conselho;
X - formalizar, após aprovação do Conselho, os afastamentos 
e licenças aos seus membros;
XI - determinar a inclusão dos assuntos, a exame do Conselho, 
na pauta dos trabalhos;
XII - instalar as comissões constituídas pelo Conselho;
XIII - cumprir e fazer cumprir as normas e decisões tomadas 
pela Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 9º . O Presidente do Conselho será substituído em suas 
faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente, a quem cumprirá 
o exercício de suas atribuições.

Art. 10º. Ao Vice-Presidente compete:
I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências;
II - acompanhar as atividades do 1º Secretário Executivo;
III - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;
IV - exercer as atribuições que a ele sejam conferidas pelo Ple-
nário.

SEÇÃO II
DOS SECRETÁRIOS EXECUTIVOS
Art. 11. O 1º e 2º Secretários Executivos serão eleitos, entre 
seus membros, em reunião do Conselho, por um período de 
dois anos, por maioria absoluta, tendo assegurado pela Secre-
taria Municipal, responsável pela Política Pública de Assistên-
cia Social o apoio técnico, a estrutura administrativa financeira 
e do pessoal necessário para o adequado desenvolvimento 
dos trabalhos.

Art. 12. Compete ao 1º Secretário Executivo:
I - elaborar as atas;
II - expedir correspondências e arquivar documentos;
III - prestar contas dos seus atos à Presidência, informando-a 
de todos os fatos que tenham ocorrido no Conselho;
IV - informar os compromissos agendados à Presidência;
V - manter os Conselheiros titulares e suplentes informados 
das reuniões e da pauta a ser discutida, inclusive no âmbito 
das Comissões de Trabalho e de assuntos de interesse do ido-
so;
VI - lavrar as atas das reuniões, proceder a sua leitura e sub-
metê-las à apreciação e aprovação do Conselho, encaminhan-
do-as aos Conselheiros;
VII - apresentar, anualmente, relatório das atividades do Con-
selho;
VIII - receber, previamente, relatórios e documentos a serem 
apresentados na reunião, para o fim de processamento e in-
clusão na pauta;
IX - exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas 
pelo Presidente ou pelo Plenário.

Art. 13. As ações dos Secretários Executivos serão subordina-
das ao Presidente que atuará em conformidade com as deci-
sões do Plenário.

Art. 14. O 1º Secretário Executivo, em suas faltas ou impedi-
mentos, será substituído pelo 2º Secretário Executivo a quem 
competirá o exercício de suas atribuições.
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Art. 15. Ao 2º Secretário Executivo compete:
I - substituir o 1º Secretário Executivo em seus impedimentos 
e ausências;
II - acompanhar as atividades do 1º Secretário Executivo;
III - auxiliar o 1º Secretário Executivo no cumprimento de suas 
atribuições;
IV - exercer as atribuições que a ele sejam atribuídas pelo Pre-
sidente ou pelo Plenário.
 
SEÇÃO III
DAS COMISSÕES TÉCNICAS
Art. 16 - As Comissões Técnicas, permanentes ou temporá-
rias, serão constituídas por deliberação da sessão plenária.

§ 1º - Cada Comissão Técnica será composta por no mínimo 
três conselheiros titulares ou suplentes, podendo ainda con-
vidar pessoas com notória qualificação e atuação na área de 
assistência à pessoa idosa, bem como representantes de insti-
tuições afins, com objetivo de prestar assessoramento em as-
suntos específicos;

§2º - O coordenador e o relator das Comissões Técnicas serão 
escolhidos internamente por seus próprios membros;

§3º - Os estudos e trabalhos desenvolvidos pelas Comissões 
Técnicas serão apresentados em forma de ata, parecer, relató-
rio e/ou minuta de resolução e, posteriormente, submetidos a 
deliberação do CMDI;

§4º - É facultada a participação, com direito a voz, de qualquer 
outro conselheiro titular ou suplente que não aqueles que cons-
tituem a comissão;

§5º - As Comissões Técnicas temporárias devem apresentar 
relatório no término de suas atividades para apreciação da ple-
nária;

Art. 17 - O conselho possui as seguintes comissões perma-
nentes:
I – Análise de Documentos e Visitas Institucionais;
II – Comunicação e Articulação;
III -  Finanças e Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
Parágrafo único – cada conselheiro deve fazer parte de, no 
mínimo, uma Comissão Permanente.

SEÇÃO IV
DOS CONSELHEIROS
Art. 18 . Aos membros do CMDI compete:

I - comparecer às reuniões de assembleias e comissões técni-
cas para as quais foram designados;
II - debater e votar a matéria em discussão;
III – justificar as faltas em reuniões do Conselho;
IV - requerer informações, providências e esclarecimentos à 
mesa ou à Secretaria;
V - pedir vistas de processo em discussão;
VI - apresentar relatórios e pareceres dentro do prazo estabe-
lecido pelo Presidente; VII - participar das Comissões Técnicas 
com direito a voto;
VIII - proferir declarações de voto, quando o desejar;
IX - propor temas e assuntos à deliberação do Plenário;
X - propor à Plenário a convocação de audiência ou reunião do 
Plenário; XI - apresentar questão de ordem na reunião;
XII - acompanhar as atividades da Secretaria Executiva.

CAPITULO V
DO PLENÁRIO
Art. 19. Compete ao plenário do CMDI deliberar:
I - por maioria de 3/4 (três quartos) dos Conselheiros nos se-
guintes casos:

a. aprovação e alteração do Regimento Interno;
b. eleição da Diretoria Executiva;
c. deliberação sobre a movimentação dos recursos vinculados 
ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

II - Nos demais casos com a presença da maioria de (50% + 
1) dos Conselheiros em primeira convocação e; em segunda 
convocação; quinze minutos após com qualquer número de 
membros.
Parágrafo único. No caso do inciso I, se não for alcançado o 
quorum de 3/4 (três quartos), será convocada nova reunião, 
dentro do prazo de 7 dias úteis.

Art. 20. O Plenário será composto pelos membros do Conselho 
presentes na forma do Art. 22 deste Regimento, ao qual com-
pete acompanhar e controlar em todos os níveis, as ações de 
sua competência.
Parágrafo único. Os membros suplentes terão direito a voz nas 
reuniões e direito a voto quando em substituição do titular, inte-
grando o plenário para efeito de quorum.

Art. 21. Todas as sessões do Conselho são públicas e pre-
cedidas de divulgação local e as resoluções aprovadas pelo 
Plenário serão encaminhadas no prazo de cinco dias úteis, à 
Secretaria Executiva, para publicação no Boletim Oficial do 
Município ou outro veículo disponível;

Art. 22. O Plenário do Conselho reunir-se-á mensalmente em 
caráter ordinário, em local previamente designado e, extraordi-
nariamente, sempre que convocada pelo seu Presidente, por 
iniciativa própria ou requerimento da maioria absoluta de seus 
membros com no mínimo três dias de antecedência.
Parágrafo único. Os assuntos urgentes deverão ser decididos 
pelo Presidente de ofício, "ad referendum" do Conselho.
 
Art. 23. As reuniões do Conselho serão realizadas, median-
te convocação, com antecedência mínima de cinco dias úteis, 
devendo constar da mesma, a ordem do dia com a pauta dos 
assuntos a serem tratados.

Art. 24. Ao Plenário do Conselho compete:
I - deliberar sobre assuntos encaminhados à sua apreciação;
II - baixar normas e resoluções de sua competência, necessá-
rias a regulamentação e implantação da Política Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa;
III - aprovar a criação e dissolução de Comissões Técnicas, 
suas respectivas competências, sua composição e prazo de 
duração;
IV - requisitar aos órgãos da administração pública municipal 
e as organizações não governamentais, documentos, informa-
ções, estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do 
Conselho;
V - eleger a Diretoria Executiva, até trinta dias após a posse do 
Conselho, por maioria qualificada de seus membros titulares e 
na ausência destes pelos respectivos suplentes;
VI - convocar a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa que se reunirá a cada dois anos, ou extraordinariamente, 
por solicitação da maioria simples de seus membros, sob a co-
ordenação deste Conselho mediante Regimento próprio;
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VII - deliberar por maioria simples a destituição de Conselhei-
ros.

Art. 25. As reuniões terão sua pauta preparada pela Secretaria 
Executiva e dela constará necessariamente;
I - abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da 
reunião anterior;
II - avisos, comunicações, apresentação de correspondências 
e documentos de interesse do plenário;
III - outros assuntos de ordem geral de interesse do Conselho;
IV - a ordem do dia abrangerá a discussão e votação da maté-
ria, conforme a pauta de convocação.

Art. 26. A deliberação sobre as matérias originárias das Comis-
sões Técnicas obedecerá as seguintes etapas;
I - o Presidente dará a palavra ao Relator da Comissão para 
exposição da matéria e apresentação do relatório por escrito;
II - terminada a exposição e a leitura do relatório a matéria será 
posta em discussão;
III - encerrada a discussão far-se-á votação.

Art. 27. É facultada a qualquer Conselheiro vistas de matéria 
ainda não julgada, por prazo fixado pelo Presidente, que não 
excederá dez dias, devendo necessariamente entrar em pauta 
da reunião seguinte.
Parágrafo único. Quando mais de um Conselheiro pedir vistas, 
o prazo deverá ser utilizado conjuntamente pelos Conselheiros.
 
Art. 28. Qualquer Conselheiro poderá apresentar matéria para 
apreciação do Plenário, desde que a encaminhe à Secretaria 
Executiva para inclusão na pauta da reunião subsequente.

CAPITULO VII
DOS CRITÉRIOS PARA REGISTRO E RENOVAÇÃO DE RE-
GISTRO DAS ENTIDADES (COM E
SEM FINS LUCRATIVOS) NO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSADE GUARAPUAVA – PR

Art. 29 - Poderão obter registro no Conselho Municipal dos Di-
reitos da Pessoa Idosa de Guarapuava-PR – CMDI as entida-
des, sem fins lucrativos, que atuem exclusivamente no municí-
pio de Guarapuava e promovam ações no campo da política de 
atendimento à Pessoa Idosa, conforme estabelecido no artigo 
3º e 47 do Estatuto do Idoso, que considera como linhas de 
atendimento:

I - Políticas sociais básicas, previstas na Lei 8.842, de 04 de 
janeiro de1994;
II - Políticas e programas de assistência social, em caráter su-
pletivo, para aqueles que necessitarem;
III - Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas 
de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 
opressão;
IV - Serviços de identificação e localização de parentes ou res-
ponsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições 
de longa permanência;
V - Proteção jurídico-social por entidades de defesa de direitos 
dos idosos;
VI - Mobilização da opinião pública no sentido da participação 
dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao ido-
so.

Art. 30 - Somente será concedido o registro à Entidade que 
seja Pessoa Jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos e 
que esteja regularmente constituída e cujo ESTATUTO, em 

suas disposições, estabeleça que:
I - Aplicam suas rendas, seus recursos e eventual resultado 
operacional integralmente no município de Guarapuava, na 
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institu-
cionais;
II - Não distribuem resultados, dividendos, bonificações ou par-
cela de seu patrimônio sob nenhuma forma;
III - Não percebam os seus diretores, conselheiros, associados, 
instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vanta-
gens ou benefícios direta ou indiretamente, por qualquer forma 
ou título em razão das competências, funções ou atividades 
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
IV - Em caso de dissolução ou extinção, destinarem o eventual 
patrimônio remanescente a entidades com atividades congê-
neres.

Art. 31 - Somente será concedido o registro à Entidade que 
seja Pessoa Jurídica de Direito Privado com fins lucrativos à 
que esteja regularmente constituída e se caracterize como:
I - Instituição de Longa Permanência: instituição de caráter re-
sidencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em 
condição de liberdade, dignidade e cidadania.
II - Entidades Não-Governamentais Privadas que atuam com 
fins lucrativos: Pessoas jurídicas de direito privado, constituí-
das na forma de Sociedades Civis.

Art. 32 – Deverão ser apresentados para registro e renovação 
de entidades (com e sem fins lucrativos) junto ao CMDI, os 
documentos que constam no anexo I da Resolução nº 005 de 
data 06 de Dezembro de 2009

CAPITULO VIII
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PES-
SOA IDOSA

Art. 33. Fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, órgão colegiado de caráter deliberativo, com-
posta por delegados representantes das instituições assisten-
ciais, das organizações comunitárias, sindicais e profissionais 
do Município de Guarapuava e dos Poderes Públicos Munici-
pais, que se reunirá a cada dois anos, sob a coordenação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, mediante 
Regimento Interno próprio.

Art. 34. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
será convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pes-
soa Idosa e/ou pelo Poder Executivo, no período de até ses-
senta dias anteriores à data da realização da mesma, devendo 
ser amplamente divulgada nos principais meios de comunica-
ção do Município.

Art. 35. Os delegados da Conferência Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa serão eleitos conforme o regimento da própria 
conferência.

Art. 36. Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Pes-
soa Idosa avaliar a situação do atendimento à pessoa idosa 
do município, fixar as diretrizes gerais da Política Municipal do 
Direitos da Pessoa Idosa no biênio subseqüente ao de sua re-
alização e eleger os representantes titulares da sociedade civil 
no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
Parágrafo único. Compete ainda à Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa:
I – avaliar e reformar as decisões administrativas do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, quando provocadas;
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II – aprovar seu regimento interno;
III – aprovar e dar publicidade a suas resoluções, registradas 
em documento final.

Art. 37. O Regimento Interno da Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa deverá dispor sobre a forma do pro-
cesso eleitoral dos representantes da sociedade civil no CMDI.

CAPITULO IX
DAS PENALIDADES
Art. 38. Será destituído o Conselheiro que:
I - desvincular-se do órgão de origem de sua representação;
II - faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, 
sem justificativas;
III - apresentar procedimento incompatível com a dignidade 
das funções;
 IV - for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou con-
travenção penal.

§ 1º. O Presidente, após deliberação por maioria absoluta do 
Plenário, acerca da destituição do Conselheiro, comunicará à 
entidade ou Poder Público que o nomeou para que seja feita a 
substituição.

§ 2º. A entidade em caso de renúncia deve indicar um novo 
representante.

Art. 39. Perde a representação no Conselho a entidade, insti-
tuição ou organização não governamental que incorrer numa 
das seguintes condições:
I - atuação irregular de acentuada gravidade administrativa que 
a torne incompatível com as finalidades do Conselho;
II - extinção de sua base territorial de atuação no Município, 
inclusive por determinação judicial;
III - desvio de sua finalidade principal, pela não prestação dos 
serviços propostos na área de defesa e atendimento ao idoso;
IV – renúncia.

§ 1º A perda do mandato dar-se-á por deliberação da maioria 
simples do Plenário do Conselho, em procedimento iniciado 
por provocação de quaisquer dos seus integrantes, do Minis-
tério Público ou de qualquer cidadão, assegurado o direito de 
ampla defesa.

§ 2º Em caso de não haver entidade suplente, esta será subs-
tituída por outra inscrita, através de edital de convocação apro-
vado pelo Plenário.

CAPITULO IX
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Art. 40. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, CMDI, a deliberação sobre a aplicação dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, FMDI, criado 
pela Lei Municipal nº 2007/2011.

§ 1º. Os recursos captados pelo Fundo Municipal para os Direi-
tos da Pessoa Idosa, utilizados exclusivamente para aplicação 
de recursos em planos, programas, projetos e ações voltados 
à pessoa idosa.

§ 2º. Os recursos captados pelo Fundo Municipal para Pes-
soa idosa, 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 for-

mas que venham a se estabelecer, inclusive pelo próprio Mi-
nistério Público;

§ 3º - Eventualmente, os recursos deste Fundo poderão desti-
nar-se a campanhas, pesquisas e estudos realizados em prol 
da pessoa idosa do Município de Guarapuava, bem como para 
capacitação de recursos humanos, de acordo com a delibera-
ção do Conselho Municipal dos da Pessoa Idosa;

Art. 41. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
será gerido por uma Junta Executiva, integrada por 03 (três) 
servidores da administração Pública Municipal, conforme Lei 
2007/2011;
I - A presidência da Junta será o Gestor da Política da Assistên-
cia Social do Município de Guarapuava;
II - A tesouraria ficará ao encargo de servidor Público Munici-
pal, com conhecimento na área de finanças públicas;
III - O terceiro integrante da junta, deverá ser, necessariamen-
te, o contador geral do Município.

Art. 42. A operacionalização do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa é regulamentado por Decreto do Executivo Munici-
pal.
Parágrafo Único – A junta executiva está obrigada a prestar 
contas bimestralmente ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa e às entidades governamentais, das quais tenha 
recebido dotações, subvenções ou auxílio, além de apresentar 
o balanço anual a ser publicado na imprensa local.

Art. 43. Cabe ao Presidente, Tesoureiro e Contador Geral da 
Junta Executiva do Fundo, respeitando os padrões e normas 
estabelecidos na legislação pertinente:
I - prestar contas ao Conselho das demonstrações bimestrais 
da receita e despesas do Fundo;
II - manter os controles necessários à 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, manuten-
ção e controle do Fundo;
V - acompanhar os recursos orçamentários próprios do Muni-
cípio ou a ele transferidos pelo Estado e União transferidos em 
benefício das pessoas Idosas;
VI - manter o controle escritural das aplicações financeiras 
levadas a efeito no Município, nos termos das resoluções do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
VII - liberar os recursos a serem aplicados em benefícios da 
Pessoa Idosa, nos termos das resoluções do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Pessoa Idosa;

§ 1º - Em se tratando de ordenação de empenhos e pagamen-
tos das despesas do Fundo, a assinatura de cheques e demais 
documentos contábeis compete ao Presidente e Tesoureiro da 
junta executiva;

§ 2º – Os recursos do Fundo Municipal serão administrados 
segundo o PLANO DE APLICAÇÃO, elaborado pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e Junta Executiva 
constituindo-se como parte integrante do Orçamento do Muni-
cípio.

Art. 44. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 
FMDI, instrumento de captação, repasse e aplicação de re-
cursos destinados a proporcionar suporte financeiro na im-
plantação, na manutenção e no desenvolvimento de projetos, 
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programas e ações dirigidas às pessoas idosas do Município 
de Guarapuava-PR, obedece as seguintes normas:
I - os recursos destinados ao FMDI são depositados em insti-
tuição financeira oficial em conta especial sob a denominação 
“Fundo Municipal dos Direitos do Idoso”;
II - a destinação dos recursos financeiros do FMDI são libera-
dos para atender a realização de projetos, programas e ativi-
dades aprovadas de acordo com as prioridades estabelecidas 
pelo CMDI.

Art. 45 Constituem fontes de recursos do FMDI:
I - as transferências do Município;
II - as transferências da União, do Estado, de seus órgãos e 
suas respectivas autarquias, fundações, fundos, empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista, como o Conselho Na-
cional e Estadual do Idoso e outros afins;
III - as receitas de doações, legados, contribuições em dinhei-
ro, valores, bens móveis e imóveis que venha a receber de 
pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou pri-
vados, nacionais ou internacionais;
IV - o produto de aplicações financeiras dos recursos disponí-
veis;
V - as demais receitas destinadas ao FMDI;
VII - demais fontes de recursos previstos na Lei nº 2007/2011.

Art. 46. O FMDI não mantém pessoal técnico-administrativo 
próprio, que na medida da necessidade é fornecido pelo Poder 
Público Municipal.
Parágrafo único. A contabilidade do FMDI é organizada e pro-
cessada pela Diretoria Contábil-Financeira Geral e Secretaria 
Municipal de Fazenda ou órgão Municipal competente, de for-
ma a permitir o exercício das funções de controle prévio, con-
comitante e subsequente.

CAPITULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 47. O presente Regimento Interno poderá ser alterado no 
todo ou em parte, mediante aprovação da maioria de ¾ dos 
conselheiros do CMDI, em reunião plenária convocada espe-
cialmente para esse fim.

Art. 48. Todos os conselheiros têm livre acesso à documenta-
ção do CMDI, observado o sigilo legal.

Art. 49. Fica expressamente proibida a manifestação político-
-partidária e religiosa nas atividades do Conselho.

Art. 50. Nenhum membro pode agir em nome do Conselho 
sem prévia delegação.

Art. 51. O Conselho acompanhará todos os assuntos do seu 
interesse nos planos municipal, estadual, nacional e internacio-
nal, realizando estudos, debates e propondo ações.

Art. 52. Registrando-se dúvidas de interpretação ou constatan-
do-se lacuna neste Regimento Interno, o plenário deve decidir 
a respeito.

Art. 53. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
 Guarapuava, 6 de dezembro de 2016.

                _____________________________
Presidente

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, CMDI

CÂMARA
DECRETO Nº 44/2016

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

RESOLVE: 
Exonerar, a pedido, nesta data, o servidor Aristeu Rattes Filho, 
matrícula funcional 630-1, do cargo de provimento em comis-
são de Chefe de Departamento de Contabilidade, que se en-
contrava lotado na Diretoria de Gestão Financeira. 
                       
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 20 de de-
zembro de 2016.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº.  45/2016
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E: 
EXONERAR, a partir de 30 de dezembro de 2016 (30/12/2016), 
os servidores Alcione Ramos de Agostinho (569-1), Antonio 
Chomeszyn (601-1), Boris Antonio Esteche Martins ( 561-
1), Daniel Gonçalves Ferreira Sobrinho (581-1), Fabio Wil-
ton Dzubty (567-1), Julian do Pilar Cruz (564-1), Leo Acir 
Ferri (579-1), Lucas Rauen Dalla Vecchia (627-1), Marcia 
Maria Ribeiro Taborda (590-1), Margareth Rocha Lozove 
(557-1) e Paulo Cesar Cunha de Souza (562-1)  – Assessores 
de Gabinete Parlamentar, Elisangela de Fatima Marquezine 
614-1) e Hamilton Carlos de Lima Junior (637-1) – Assesso-
res de Gabinete da Presidência, José Adenilson Ferreira do 
Nascimento (611-1) – Diretor de Gestão Financeira, Kamila 
Jonson Silva Mayer (638-1) – Diretora de Gestão Legislativa, 
Luiz Antonio Siqueira Martins (612-1) – Diretor de Gestão 
Administrativa, Nael Paulo de Oliveira (613-1) - Coordenador 
de Gabinete da Presidência, Josué Raphael Silveira (620-
1), Luiz Roberto Cleve Spyra (593-1), Moacir Daian Batista 
Cardoso (628-1) e Nelson Vilmar Buss (606-1) - Assessores 
de Gabinete Parlamentar e Willian Suchow (605-1) – Asses-
sor de Mesa Executiva.             
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 28 de de-
zembro de 2016.   

João Carlos Gonçalves
Presidente

PORTARIA Nº. 118/2016 
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E: 
Revogar, a partir de 30 de dezembro de 2016 (30/12/2016), 
as portarias 95/2016, 94/2016, 85/2016, 84/2016, 82/2016, 
87/2016, 88/2016, 92/2016, 110/2016, 89/2016, 90/2016, 
97/2016, 98/2016, 99/2016, 100/2016, 48/2015, 33/2016, 
38/2016, 40/2015 e 39/2016, as quais nomeavam servidores 
para composição de comissões, designavam servidores para 
atividades e cargos e lhes concediam gratificações.  
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 28 de de-
zembro de 2016.

João Carlos Gonçalves
Presidente
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