Filiado à:

Desde 1.973 - Ano: 46

Nº: 11.361 - R$ 1,50

Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho
Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Umuarama,

Quinta-feira

13 de Setembro de 2018

PISTA DE SKATE -Os esportistas de Umuarama vão ganhar um novo espaço para HÁBITO DA LEITURA - E são eles, as crianças e adolescentes que nasceram na

a prática de skate e patinação. Saiba onde fica, na Página A3

era digital os que mais usam a biblioteca física. Saiba mais na Página A3

CRUZEIRO DO OESTE - Vereadores dizem que as seis denúncias votadas ontem formam apenas o primeiro processo de outros que virão

Vereadores aprovam a cassação do
mandato do prefeito Beto Sobrinho
Os vereadores de Cruzeiro
do Oeste aprovaram ontem
à noite por 9 votos favoráveis e duas abstenções
o relatório da comissão
processante que confirmou
seis denúncias e cassou o
mandato do prefeito Beto
Sobrinho. Ele já está afastado do cargo desde junho
passado. O cargo é ocupado pela vice-prefeita Helena
Bertoco. A defesa do prefeito pediu o adiamento da
votação, o que foi negado,
e disse que vai recorrer
ao Tribunal de Justiça por
entender que existem vícios
processuais. São seis as
denúncias formuladas pelo
vereador licenciado Aparecido Delfino dos Santos e
Carlos Siqueira, entre elas,
a alteração no horário de
expediente da Prefeitura
sem desconto nos salários
e outras. Página A5

Plenário da Câmara de Cruzeiro do Oeste ficou lotado ontem a noite durante a sessão. Todos os vereadores compareceram.

Preso é esfaqueado na cadeia de Umuarama
O preso Romeri dos Santos, 32 anos, teve dois ferimentos no lado esquerdo das costelas provocados por uma
arma improvisada com barra de ferro, dentro da cadeia de Umuarama, na tarde de ontem. Ele foi socorrido pelo
Samu e levado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. Ao ser atendido, o preso contou ao médico socorrista que
se auto esfaqueou porque estaria sendo ameaçado por outros presos e queria sair de onde estava. O caso será
investigado pela Polícia Civil. Página A6
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BOM DE FARO

- Não adiantou a droga estar enterrada. O pastor alemão Iron, do Canil do 25º BPM acabou
localizando os mais de 11 quilos de maconha que estavam
dentro de um galão e embaixo da terra, nos fundos do
Parque Industrial em Umuarama. Página A6
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Política
Candidatos doaram R$ 158
milhões às próprias campanhas
Os candidatos doaram até o momento a suas
próprias campanhas R$ 158 milhões, de acordo com
dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). De acordo
com o TSE, os candidatos podem financiar até suas
campanhas inteiras, desde que respeitem o teto para
o cargo ao qual disputam. Este é o caso do primeiro
colocado da lista, o presidenciável do MDB, Henrique
Meirelles.
Meirelles é o único doador da própria campanha, com R$ 45 milhões. Ele declarou um patrimônio
de R$ 377 milhões. Apesar de doações milionárias,
nenhum dos demais candidatos chegou perto dos
gastos de Meirelles.
Em segundo lugar, aparece Carlos Amastha (PSB),
candidato ao governo do Tocantins pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Empresário, ele é colombiano
naturalizado brasileiro. Ele e o vice Oswaldo Stival
(PSDB) doaram cerca de R$ 2,9 milhões à chapa -cada
uma metade do valor. O TSE contabilizou ambos os
valores somados, pelos candidatos formarem a mesma
chapa.
Fernando Marques (SD) é o terceiro colocado da
lista, com R$ 2 milhões. Ele é candidato a senador pelo
Distrito Federal. No quesito patrimônio, porém, ele
supera Meirelles. Declarou cerca de R$ 668 milhões, a
maior parte relativa a empresa do setor farmacêutico.

Veja os candidatos que fizeram as
cinco maiores autodoações
1. Henrique Meirelles (MDB), candidato a presidente - R$ 45 milhões
2. Carlos Amastha (PSB), candidato ao governo do
Tocantins - R$ 2,9 milhões
3. Fernando Marques (SD), candidato a senador
pelo Distrito Federal - R$ 2 milhões
4. Professor Oriovisto Guimarães (PODE), candidato a senador pelo Paraná - R$ 1,9 milhões
5. Ibaneis (MDB), candidato ao governo do Distrito
Federal - R$ 1,8 milhões

Bolsonaro tem alimentação
oral suspensa, diz boletim médico
O candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro,
teve a alimentação suspensa devido a uma distensão
abdominal, segundo informou o boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein nesta quarta-feira
(12).
Com isso, o deputado voltou com a alimentação
parental (endovenosa), medida que deve permanecer
até a próxima avaliação.
Segundo o informe, Bolsonaro continua estável, sem
febre ou outro sinais de infecção. O deputado, que foi
atacado com uma facada, está na unidade de cuidados
semiintensivos do hospital.
Nesta terça (11), Gustavo Bebianno, braço direito de
Bolsonaro e presidente do PSL, afirmou que Bolsonaro
está emotivo, que ainda não fala muito de política e
que é estimulado, por médicos e fisioterapeutas, a
dar pequenos passos no quarto para movimentar os
membros e evitar o risco de trombose.

Henrique Meirelles conquista direito
de exibir imagem de Lula em
campanha eleitoral
Candidato do MDB à Presidência, Henrique Meirelles comemorou nesta quarta-feira (12) a vitória em um
imbróglio por uma reivindicação improvável: o direito
de poder apresentar a imagem do ex-presidente petista
Lula na campanha adversária do MDB.
“A imagem do Lula aparece como testemunha
do meu trabalho”, disse Meirelles nesta quarta, em
evento de sua campanha na rua 25 de Março, centro
do comércio popular paulistano.
Nesta terça-feira (11), foi rejeitado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um pedido da coligação do PT
para impedir que Meirelles use a imagem de Lula em
sua campanha. Com a foto do ex-presidente petista em
seu programa eleitoral na TV e no rádio desde o início
das exibições, a estratégia de Meirelles é se apresentar
ao eleitor como o responsável pelo bem-estar econômico experimentado pela população quando ele chefiou
o Banco Central durante os oito anos de gestão Lula
(2003-2010), época em que a classe C expandiu seu
poder de compra.
Tentando não confundir o eleitor que vê a imagem
do PT no programa do MDB, Meirelles reitera que
não votou em Lula em 2002, apesar de ter aceitado o
convite para assumir o BC no governo do PT, partido
dos hoje adversários Lula e Fernando Haddad.
Ao ser questionado sobre a decisão obtida no
TSE liberando sua campanha para mostrar fotos de
Lula, Meirelles afirma que “o PT precisa aprender a
obedecer a lei”, uma ironia sobre os recursos apresentados pelo partido na Justiça para tentar emplacar a
candidatura de Lula.
“Não adianta querer fazer a lei de acordo com a
conveniência dos líderes do partido. Um dos maiores
problemas do Brasil é não ter todos os políticos obedecendo a lei”, disse Meirelles na 25 de Março.

POLÍTICA

Investigações levantam suspeita
sobre negócios da família Richa
Curitiba - As operações deflagradas nesta semana no
Paraná, que levaram à prisão temporária do ex-governador Beto Richa (PSDB), atual candidato ao Senado,
e de sua mulher, Fernanda Richa, colocam os negócios
imobiliários da família, tradicional herdeira política do
estado, sob suspeita.
Tanto a força-tarefa da Operação Lava Jato quanto o
Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado), ligado ao Ministério Público Estadual do
Paraná, se debruçam sobre empresas pertencentes ou
em sociedade com o político, sua mulher e os filhos do
casal, que possuem dezenas de imóveis em Curitiba e
região.
A suspeita é que parte das transações imobiliárias
feitas pelo grupo serviu para lavar dinheiro ilícito, obtido
com a cobrança de propinas e percentuais em obras
públicas do governo do Paraná. O ex-governador e atual
candidato ao Senado é apontado, por ambos os órgãos,
como “chefe” e “principal beneficiário” de um esquema
criminoso de arrecadação de recursos indevidos. Já
Fernanda seria a “auxiliar” na lavagem de dinheiro, por
meio das empresas nas quais é sócia.
O caso, porém, ainda está sob investigação, e não
houve indiciamento nem acusação formal contra o exgovernador -por isso, as operações foram consideradas
pela defesa uma medida oportunista e excessiva, em
meio à campanha eleitoral. Richa nega as suspeitas,
afirma que seu patrimônio é lícito e diz estar sofrendo
um “julgamento antecipado”.
Em julho, após idas e vindas por decisões judiciais,
a força-tarefa da Lava Jato instaurou um procedimento
investigativo para apurar eventual crime de lavagem
de dinheiro por Richa, que leva em consideração que
a maior parte das 11 empresas da família (ativas e
inativas), além de ocupar os mesmos endereços, não
tem empregados, “indicando que ao menos parte dessas
empresas não possui atividade real”.
Um parecer do órgão, que investiga o suposto pagamento de propina no contrato da rodovia PR-323 pelo
grupo Odebrecht, também aponta “um incremento
patrimonial significativo nas empresas relacionadas
aos familiares diretos de Beto Richa”, em especial entre
2013 e 2017, período em que o político era governador.
A Ocaporã Administradora de Bens, uma sociedade
entre Fernanda e os filhos do casal, que era dona de 42
imóveis em 2014 (entre apartamentos, lotes em condomínios, salas comerciais e garagens), é alvo preferencial

da investigação -e também aparece no inquérito do
Gaeco, que apura suspeitas de fraude à licitação em um
programa de estradas rurais no Paraná.
Os promotores estaduais mencionam permutas
de terrenos feitas pela Ocaporã em Curitiba, o que
seria uma “prática sistemática” da família. Segundo a
investigação, em um dos casos, houve uma “absoluta
desproporção” entre os imóveis permutados em favor da
Ocaporã, tanto em área quanto em valor de mercado, o
que corrobora a suspeita levantada por um delator, Tony
Garcia, de que a empresa tenha feito um pagamento
“por fora” de R$ 900 mil, que não foi documentado na
matrícula do imóvel.
AVERIGUAÇÃO
O inquérito liga a transação à negociação de percentuais em uma licitação estadual, realizada entre 2012
e 2014. Mas não há provas do suposto pagamento em
dinheiro, que está sob averiguação.
Os promotores ponderam que “não se pode afirmar,
no momento, que a origem desses recursos [das transações imobiliárias] seja ilícita”. Mas o órgão considerou
que a prisão temporária dos investigados era necessária
para garantir a isenção dos depoimentos e minorar a
influência do grupo sobre eventuais testemunhas, o que
foi acatado pela Justiça.
O MPF ainda cita uma outra empresa da família Richa, a BFMAR Participações, pertencente a Fernanda e
aos filhos do casal, que desde 2013 declara “expressivos
valores” no exterior: em 2017, eram R$ 11,5 milhões em
participação na offshore Discovery Express, situada
nas Ilhas Cayman. O órgão destaca, porém, que “a
investigação demanda aprofundamento”.
A DEFESA
A defesa do ex-governador nega irregularidades.
Em nota, Richa afirmou que está com “a consciência
em paz” e que, “no devido tempo, a verdade sempre se
impõe”.
O advogado de Fernanda Richa, Eduardo Sanz, destacou que “o simples fato de o nome [de Fernanda] constar
no quadro societário” das empresas não justifica as
suspeitas de lavagem de dinheiro. A ex-primeira-dama já
depôs à Justiça e vem entregando documentos ao Gaeco
desde maio. “Ela é inocente e a prisão é excessiva, inadequada e desnecessária”, afirmou Sanz. (FolhaPress)

Corregedoria investigará promotores
de casos de Haddad, Richa e Alckmin
São Paulo - O corregedor-geral do CNMP (Conselho
Nacional do Ministério Público), Orlando Rochadel,
determinou a abertura de uma reclamação disciplinar
contra cada um dos promotores que atuaram em casos
contra políticos em campanha eleitoral.
Ele deve enviar ofício aos promotores que apresentaram recentemente ações contra os presidenciáveis
Fernando Haddad, do PT, e Geraldo Alckmin, do
PSDB, e também contra aqueles que pediram a prisão
do ex-governador do Paraná, Beto Richa, detido na
terça (11).
Num memorando enviado na noite de terça (11)
à corregedoria, o conselheiro do CNMP Luiz Fernando Bandeira de Mello pede que sejam apuradas
eventuais irregularidades nas iniciativas dos integrantes do Ministério Público que apresentaram
as denúncias contra os políticos em pleno período
eleitoral.

Charge do dia
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Ele pede que sejam analisados “o tempo decorrido
entre a suposta prática dos crimes delituosos e a
propositura das ações”, para saber se elas foram aceleradas para causar “eventual impacto nas eleições”.
A iniciativa foi antecipada pela Folha de S.Paulo.
No pedido de averiguação, o conselheiro diz ser
“evidente” que um promotor deve ajuizar uma ação
se ela, “por acaso”, estiver concluída “à época da
eleição”. “Mas também não pode reativar um inquérito
que dormiu por meses ou praticar atos em atropelo
apenas com o objetivo de ganhar os holofotes durante
o período eleitoral”, afirma.
O corregedor admitiu a manifestação de Bandeira de Mello e abriu a investigação preliminar.
Depois de receber as informações, ele analisará se
existem elementos para a abertura de processos. A
palavra final é do plenário do CNMP. (Mônica Bérgamo
- FolhaPress)
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No mundo digital, bibliotecas
ainda atraem crianças e jovens
Umuarama – Parece
estranho, mas o brasileiro
de 18 anos nunca viveu em
um mundo sem internet e
para esse público, o dilema
do papel ou digital não é
tão grande. Neste contexto, as bibliotecas cheias
de livros físicos deveriam
ser frequentadas por um
público mais velho, porém,
não é bem isso que vemos
em Umuarama.
Conforme o colaborador
da Biblioteca Pública de
Umuarama, Jorge Augusto
de Oliveira, o público com
maior fluxo de empréstimos
de livros é o infantil e o
juvenil. Mesmo as crianças
e os jovens tendo familiaridade e facilidade com o
sistema digital, esse público ainda busca os livros.
“Temos um fluxo de 10 a 20
empréstimos de livros por
dia, com maioria feito por
crianças e jovens. Acredito
que essa procura se deve
aos cursos que o Centro
Cultural oferece para os
jovens”, disse.
Ainda conforme Oliveira, a busca por pesquisa na
biblioteca é pouco e as pessoas utilizam o local para
emprestar a literatura mais
recentes. “Para emprestar
um livro, a pessoa precisa
fazer um cadastro com

Outra visão
Alex dos Santos, universitário de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, é um frequentador da biblioteca pública de Umuarama e
conforme o entrevistado, o local é um centro de
pesquisa de várias formas. “Eu queria comprar
um livro, mas primeiro resolvi emprestar o título
na biblioteca e acabei não gostando. Isso me
ajuda na decisão de comprar e é muito bom”,
explicou.

Conforme o colaborador da Biblioteca Pública de Umuarama, Jorge Augusto de Oliveira, o público com maior fluxo
de empréstimos de livros é o infantil e o juvenil

CPF, RG e comprovante de
residência. Ela pode ficar
com o livro duas semanas
e uma renovação de mais
duas semanas. Caso a pessoa não entregue o livro na
data recomendada, ela fica
sete dias sem pegar outro”,
explicou.
Cenário futuro
O técnico de atividade
do Sesc e professor Ales-

sandro Salgado, também
ressalta um fluxo de crianças e jovens na biblioteca
do Sesc de Umuarama.
“Mesmo a ambiente sendo
aberto para comunidade
e realizarmos atividades,
clubes de leitura e entre
outras atividades, como a
Semana Literária, o público adulto não frequenta a
biblioteca”, enfatizou.
Salgado ainda lembrou

que este cenário não está
relacionado ao mundo digital. “Desde que trabalho
com literatura, ver o público adulto na biblioteca,
em nossa região, é muito
difícil”, lembrou.
Na visão do professor
as bibliotecas precisam
seguir o caminho da mudança e modernização,
se quiserem sobreviver.
“Vejo nos grandes centros

Alessandro Salgado questionou a necessidade das bibliotecas se reinventarem

e até aqui em Umuarama
um início de mudança,
mas estamos longe da
biblioteca ideal, voltada
para o escolar e também
participando da interação

com o digital, assim visando construir um leitor. Se
a biblioteca não se renovar, continuará a ser um
cemitério de escritores
mortos” noticiou.

Esportistas vão ganhar pista para skate e patinação entre bosque e estádio Encomum da Unipar teve palestra
Umuarama - Os frequen- truturada com brinquedos
com Caramalac, do Desimpedidos
tadores do Bosque Uirapuru para crianças, quadras
vão ganhar mais uma área
com infraestrutura para
práticas esportivas e de
lazer. A Prefeitura de Umuarama iniciou nesta semana
a pavimentação asfáltica de
cerca de 200 metros da rua
Cláudio Coutinho, que separa a área verde do Estádio
Municipal Lúcio Pipino. O
novo espaço, adequado para
a prática de skate, patins,
carrinho de rolimã e outros
que exigem trechos de ladeira, foi proposto pelo prefeito
Celso Pozzobom.
Desde o ano passado, o
prefeito tem determinado
grandes investimentos no
Bosque Uirapuru, que é
uma das áreas de lazer e
contemplação da natureza mais frequentadas de
Umuarama. “É um espaço
muito valorizado pela população para atividades
ambientais, caminhadas,
corridas e passeios, es-

de areia e churrasqueiras
para os adultos”, lembrou
Pozzobom.
Nos últimos meses, a
Prefeitura investiu na reurbanização da estrutura,
reforçou os quiosques, os
brinquedos antigos, instalou novos brinquedos infantis, recapeou o anel externo
da pista de caminhada,
recuperou a iluminação e
implantou grades em toda
a margem do bosque, entre
outras melhorias. “Também
reformamos os banheiros,
a cancha de bocha e agora
vamos pavimentar parte da
via para aumentar as opções de lazer e atrair novos
frequentados”, justificou o
prefeito.
O secretário de Obras,
Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos, Isamu
Oshima, explicou que foi
implantada drenagem pluvial, que inclui tubulação

A Prefeitura de Umuarama iniciou nesta semana a pavimentação asfáltica
de cerca de 200 metros da rua Cláudio Coutinho

e quatro bocas de lobo.
“Nesta quinta faremos o
solo-cimento, que é a base
para o asfalto, e também
meio-fio e sarjeta. Como
não haverá tráfego de veículos na vida, será um local
bem seguro para a prática
de esportes, com sombra e
ar puro”, acrescentou.
Serão 1.100 metros qua-

drados de pavimento, a partir da Avenida São Pedro.
Na outra extremidade da
rua Cláudio Coutinho será
mantido o acesso aos caminhões para abastecimento
das barracas dos produtores que participam da
feira, às quartas-feiras na
Avenida Ângelo Moreira da
Fonseca, ao lado do estádio.

Rede de lojas de materiais de construção seleciona trabalhadores
A Agência do Trabalhador de Umuarama está contribuindo com o processo
seletivo para contratação de
funcionários de uma grande
empresa de venda de materiais de construção, que
está se instalando na cidade.
Durante dois dias, uma equipe
de recursos humanos da empresa realizou cerca de 1.250
entrevistas com pessoas em
busca de emprego no Centro
Cultural Vera Schubert. Hoje,
aconteceu mais uma etapa da
seleção em algumas salas e no
salão de reuniões da agência.
A gerente de Recursos
Humanos Alessandra Almeida informou que a Capital da
Amizade vai ganhar enter
70 e 80 empregos diretos e
indiretos com a instalação
de uma filial da rede Todimo,
que já conta com 21 lojas em
Cuiabá (MT) – onde funcionada a sede da empresa –,
no interior do Mato Grosso
e Norte do Paraná, onde já
foram implantadas quatro
lojas e um centro regional de

Durante dois dias, uma equipe de recursos humanos da empresa realizou
cerca de 1.250 entrevistas

distribuição.
A rede comercializa
toda a linha de material de
construção, do piso ao teto,
e é considerada uma das
melhores empresas para
se trabalhar – por isso, as
entrevistas atraem grande número de candidatos.
“Foram dois dias bem corridos na primeira etapa da
seleção, que resultaram em
cerca de 300 candidatos préselecionados. Nesta quarta

avançamos com o processo
e depois realizaremos entrevistas individuais”, explicou.
A loja de Umuarama terá
cerca de 2.200 m² de área de
vendas e um grande depósito na Avenida Tiradentes,
próximo à entrada da cidade
pelo pontilhão da rodovia
PR-323. A previsão de início
de funcionamento é o final
deste ano. “Com o apoio
do secretário municipal de
Indústria, Comércio e Tu-

rismo, Douglas Bácaro, e do
prefeito Celso Pozzobom, a
Agência do Trabalhador tem
dado todo apoio à rede para
formar um bom time de colaboradores. As contratações
representam mais empregos
de qualidade para a nossa
população e desenvolvimento”, avaliou a gerente da
agência, Camila Orlandini.
Os candidatos selecionados passarão por um período de treinamento em
Londrina, enquanto a loja
completa a implantação em
Umuarama, disse o gerente
regional Júlio César Cortez.
“Depois de muitos estudos,
a rede escolheu a cidade
para sediar uma filial pelo
ótimo potencial econômico,
pela condição de cidade
polo de uma vasta região e
pela média mensal elevada
de projetos de construções
aprovados”, afirmou. “Apostamos no desenvolvimento
da cidade e estaremos aqui
para dar a nossa contribuição”, completou.

Umuarama - Focando os
novos e promissores rumos
da carreira publicitária, o
curso de Publicidade e Propaganda Universidade Paranaense – Unipar, Unidade
de Umuarama, realizou seu
19ª Encomum – Encontro de
Comunicação Social, evento
anual que reúne acadêmicos
de todas as turmas para
interação com renomados
profissionais da área da comunicação.
Um deles foi o publicitário
paulista Julio Caramalac, integrante do canal do Youtube
‘Desimpedidos’, que foca futebol. No evento, ele falou sobre
como construir um canal forte
e buscar patrocinadores para
sustentar a produção dos
vídeos. Em outro momento o
tema ‘Empresas híbridas –
arte, moda e videoclipe’ entrou
na pauta, abordado pelo videomaker Henrique Moura, de Paranavaí. O idealizador do site
Raspa Língua, que trabalha
com cinema independente 2D
e outras atividades criativas,
discutiu tendências atuais do
mercado de trabalho, multisegmentado. Outro palestrante foi
o egresso do curso, publicitário
e jornalista Marcio Talles, que
falou sobre ‘A arte das mil e
uma utilidades’, explicando

como que o mercado atual exige um profissional de múltiplas
tarefas. Com o slogan ‘A criatividade é um vírus’, o evento
procurou mostrar a diversidade de campos de trabalho que
o publicitário tem para atuar.
“Focamos nesse mercado de
trabalho emergente que vai
muito além das agências de
publicidade para conscientizar
nossos alunos de que terão,
com a internet à disposição,
muitos campos para explorar”,
diz a professora Ana Ribas, da
comissão organizadora. “Procuramos desmistificar essa
opção de emprego tradicional
[de agências], pois não podemos esperar que todos que se
formam, todos os anos, sejam
absorvidos por agências, até
porque várias outras áreas da
comunicação requerem publicitários”, reforça o coordenador do curso, professor Rodrigo Oliva, que acompanhou os
trabalhos. Estudantes do 4º
ano auxiliaram a professora
na organização. Palestras foram abertas com show musical
e teatro. Jhessyca Garcia, de
Publicidade e Propaganda, e
Jennifer Lourenço, de Estética
e Cosmética, cantaram e a
trupe do Pitoresco Grupo de
Teatro Unipar exibiu uma
série de esquetes cômicos.
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Parece daqui

Alex Canziani (PTB),
candidato ao Senado, gravou propaganda onde só
fala de Umuarama.
Ele fez a mesma coisa
para várias cidades do
Paraná, como Pato Branco,
Foz do Iguaçu, Apucarana,
Maringá...
Ficaram boas, passam
uma proximidade, mas...

Aeroporto

Pai pelos filhos

fechado

Aviso aos aeronautas; o
aeroporto de Campo Mourão encontra-se interditado pelo Departamento de
Controle do Espaço Aéreo
por falta de plano básico de
zona de proteção.
Até 6 de dezembro ficam proibidos pousos e
decolagens.

Educador por vocação, Wilson de Matos Silva, da UniCesumar, de Maringá,
teve sua história contada no livro: Pegadas de um Sonhador.
O subtítulo do livro diz; A inspiradora trajetória de Wilson Matos Silva contada pelos filhos.
A história de Wilson Matos é quase idêntica a trajetória de vida de outro
grande educador, Dr. Cândido Garcia, cuja história, aliás, se entrelaça com a de
Wilson em vários momentos.
Fica aqui a provocação; quem vai contar em livro a história do homem que
construiu uma grandeza educacional do porte da Unipar?

MOaria
Mulher
empreiteiro José Ma-

ANIVERSÁRIO

ria Muller, da Tucuman Engenharia, recebeu “visita”
da Polícia Federal em seu
apartamento em Salvador,
de onde levaram documentos e computadores do escritório e da residência de
Muller.
A empreiteira Tucuman
fazia parte do consórcio
liderado pela Odebrecht
para a duplicação da rodovia PR-323.
Antes que uma pá de
piche fosse colocada na
obra já havia corrupção e
pacotes de grana enchendo
as cuecas de corruptos
empedernidos, convictos no
papel de larápios.

Quem comemora aniversário hoje
é a bonita jovem Carla Barbosa, da
Auto Escola Barbosa. Ela recebe os
parabéns dos pais José Barbosa, o
popular Qué Qué e também de Teresa Akiko Hasegawa Barbosa, outros
familiares e amigos. Parabéns !

Audiência
pública

A Câmara de vereadores
de Maringá abriu as portas
ontem para uma Audiência
Pública para ouvir a população sobre o problema da
população de rua na cidade,
que de grave está se tornando desesperador para
comerciantes e moradores
de locais onde há grande
concentração de moradores
de rua.
Tem comerciante que
fechou as portas e o prédio
não serve pra mais nada.
Aliás, em Umuarama
tem prédio inutilizado próximo a Estação Rodoviária,
que o proprietário não consegue mais alugar.
E a crise continua levando mais e mais gente para
a sarjeta.

Ele disse:

“O ritmo de investigações é próprio. O Ministério
Público não pode, quando
investiga, se dar ao luxo de
aguardar as eleições”.
De Leonir Batisti,
coordenador do Gaeco do
Paraná.

Trilha

A coluna foi escrita ao
som de Mississipi John
Hurt.
Som nativo nos ouvidos, como You Got To Walk
That Lonesome Valley, só
para não deixar cair no
esquecimento.

Atrativo

Palanque
sujo

A campanha eleitoral
começa a esquentar nas
ruas e no horário gratuito
no rádio e na TV. Mas, nos
grupos de WhatsApp é que
se encontra o palanque
sujo. Nestes grupos, onde
a notícia ruim correr sem
filtros, já tem candidato
mais sujo do que pau de
galinheiro.

Candidata a

deputada federal

Nascida em Umuarama, Indiara Barbosa (da
família Caça e Pesca Barbosa) é candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Ela esteve ontem
em visita à redação do jornal Ilustrado e aproveitou
para falar do partido que promete ser diferente
e renovador nos nomes e na forma de governar.
São 16 candidatos a deputado federal no Paraná,
nenhum a estadual, senador nem tem candidato a
governador. O partido também não fez coligação
nem usa dinheiro público. Ontem a noite o partido
fez reunião de apresentação na Câmara Municipal
de Umuarama. Indiara é de Umuarama, mas mora
em Curitiba, onde atua como auditora contábil.

Sabe aquela história de
que se o ladrão souber que
o cidadão tem uma arma
em casa ele jamais vai
querer entrar para roubar?
Não é bem assim...
Em Ubiratã, três indiví-

duos armados e encapuzados entraram em uma para
roubar um rifle calibre 22.
Levaram a arma e,
aproveitaram a ação para
roubar dois carros e ainda
levaram um casal e o filho
de refém.

O campeão

Quando alguém, naqueles momentos de lazer entre
amigos, convidar o bispo da

Diocese de Umuarama dom
João Mamede Filho para
jogar umas partidinhas de
truco, coisa que ele aprecia
muito, não esqueça de levar
em consideração que ele é
bom demais da conta no
esporte.
Ta n t o é q u e a c a b a
de sagrar-se campeão
em Londrina, no torneio
inter-seminaristas.
Se quiser desafiá-lo não
custa saber do que ele é
capaz.
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IEM
I EXTRAORDINÁRIA

Vereadores de Cruzeiro do Oeste ratificam
a cassação do mandato do prefeito Beto
Cruzeiro do Oeste – Em
sessão extraordinária realizada ontem à noite, os
vereadores de Cruzeiro do
Oeste aprovaram o relatório
da comissão processante do
Legislativo que confirma a
cassação do mandato do
prefeito Hedilberto Vila Nova
Sobrinho, o Beto Sobrinho. O
prefeito está afastado desde
junho passado e em seu lugar comanda a Prefeitura a
vice prefeita Helena Bertoco.
A sessão de ontem foi
tranquila, apesar de o plenário ter ficado lotado com cerca de 60 pessoas. Vereadores
favoráveis à cassação foram
aplaudidos e o advogado
de defesa foi interrompido
algumas vezes com vaias. O
presidente da Casa, Márcio
Tadashi, conseguiu conter
a situação e, ao final, fez um
balanço positivo da sessão.
Logo no começo, a vereadora Rosy Anne Almodovas
Rodrigues agradeceu o presidente da Câmara por levar
o processo em pauta não
dificultando o andamento
do processo. Ela reclamou
da ausência do prefeito e
sua defesa na Câmara Municipal. “Espero que a cidade
volte a crescer e ter paz”,
disse. O vereador Percival

Plenário ficou lotado durante a sessão extraordinária com todos os vereadores presentes

Pretti disse que foram cumpridos todos os regulamentos, que a comissão fez um

belo trabalho. A vice-presidente da Casa, vereadora
Imaculada Conceição da

Vereadora Rosy Anne diz que denúncias são robustas e embasadas

Silva Magalhães diz que as
denúncias apuradas contra
Beto Sobrinho são indefensáveis e que ele foi alertado
pelos vereadores sobre os
erros, mas não os evitou. E a
relatora do processo, vereadora Nadya Correa Massé
agradeceu o apoio de todos
os vereadores e outros envolvidos na comissão e também
ao presidente Tadashi que
não dificultou os trabalhos.
As denúncias votadas e
aprovadas contra Beto Sobrinho foram apresentadas
pelo vereador Aparecido
Delfino dos Santos e por
Carlos Siqueira Martins. E
são as seguintes: que prefeito deixou de atender as
convocações da câmara de
vereadores para prestar
esclarecimentos sobre questionamentos; deixou de depositar o dinheiro do Fundo
Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais; redução no horário

de expediente da Prefeitura
sem reduzir os salários dos
servidores; falta de adesão
à Lei de Transparência com
a não inclusão dos dados da
administração municipal no
Portal da Transparência;
contratação de servidores

em cargos de confiança sem
previsão orçamentária o
que, segundo a denúncia,
fez ultrapassar os limites
de gastos com pessoal para
mais de 55%, enquanto o permitido pela legislação é de
50% e a terceirização de mão
de obra sem atender os princípios da Lei de Licitações.
Após os pronunciamentos dos vereadores
e do advogado de defesa
Ailton Soares de Oliveira,
os vereadores votaram
em separado e em voto
nominal cada uma das
seis denúncias citadas
acima conforme relatório
da comissão processante
que foi formada por três
vereadores. Cada uma das
denúncias foi aprovada
por 9 votos favoráveis.
A vereadora Rosy Anne
Almodovas e o vereador
Percival Pretti se abstiveram da votação porque
possuem parentes trabalhando na Prefeitura.
O advogado de defesa do
prefeito disse que assumiu
a causa na quinta-feira
passada e ainda está se
inteirando das acusações.
Na defesa em plenário ele
afirmou que a acusação não
respeitou os ritos legais e
tem vícios processuais. E
garantiu que a decisão da
Câmara será contestada
e deverá ser derrubada
no Tribunal de Justiça.

Advogado Ailton Soares fez a defesa de Beto Sobrinho

Perobal realiza campanha Desfile e sorteio de
pela saúde do homem
prêmios em Maria Helena
Perobal – A administração
municipal de Perobal realizou
no mês passado a Campanha
Agosto Azul visando cuidar
da saúde do homem com diversas atividades. Nosábado
dia 25 as equipes de ESF
realizaram o dia “D” da campanha, com o tema “Escolha
cuidar de você”.
As ações aconteceram
nas duas Equipes de Estratégia Saúde da Família do
município com a realização
de Testes Rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C,
coletas de exame da próstata
PSA com a colaboração da
equipe do Laboratório Pró –
Saúde, aferição da pressão
arterial, teste de glicemia
capilar com orientações,
antropometria e acompanhamento nutricional com a
nutricionista Cecilia Hitomi
Kowata, também foram realizados prevenção de câncer
bucal com o cirurgião dentista Isac Fabricio do Nascimento Volpato e avaliação/
orientação em saúde com a
médica da Saúde da Família
Drª Andreia Toyokawa. Teve
ainda uma palestra no dia
23/08/2018 sobre o câncer no
homem, com o urologista Drº

Centenas de homens foram atendidos na campanha

Alberto Santiago.
As equipes de estratégia
Saúde da Família de Perobal
tem como objetivo na Campanha convidar os homens
a refletirem sobre a necessidade de cuidarem da própria
saúde, visando despertar no
público masculino mudanças de hábitos no cotidiano,
praticando alguns cuidados
como: manter exames em dia,
consultas de rotina, vacinas,
além de uma rotina com
alimentação saudável, exercícios físicos, evitar o sedentarismo e o tabagismo. Assim
promovendo uma mudança
cultural no comportamento
do homem.

Após a realização dos
exames foram oferecidos aos
participantes café da manhã
e uma lembrancinha pela
participação na Campanha
Agosto Azul. Foram atendidos durante este mês de
campanha em torno de 350
homens.
A Secretária Municipal de
Saúde Maria Aparecida de
Pádua Almeida e o Prefeito
Municipal Almir de Almeida
disseram que ficaram satisfeitos com o resultado da
campanha e tem apoiado as
ações em saúde realizadas
pelas equipes priorizando a
promoção e prevenção em
saúde da população.

O desfile percorreu o centro da cidade

Maria Helena - A população de Maria Helena
também marcou presença, sexta-feira passada,
no centro da cidade, a
fim de prestigiar o desfile
cívico, para homenagear a
Independência do Brasil.
O público se reuniu em
frente ao Colégio Leonidia
Pacheco, de onde saíram
em desfile pela Avenida
Paraná em sentido a Praça Brasil, acompanhados
pela Fanfarra Municipal
de Maria Helena.
A Prefeitura Municipal de Maria Helena
agradece a Câmara Mu-

nicipal, Entidades, Secretarias, Diretores, Chefes
e Funcionários Públicos,
Escolas, Polícia Militar,
Cooperativa Sicredi,
Farmácia Centerfarma,
Deposito Gore, Mercado
Tradição, Posto Kauares
e a todos que de alguma
forma contribuíram para
realização do desfile cívico em comemoração aos
196 Anos da Independência do Brasil.
Após o desfile foram
executados o Hino Nacional, juntamente com
o hasteamento dos Pavilhões, pelas autoridades.

Representando o prefeito
Dr. Elias Bezerra de Araújo, o vice-prefeito Marlon
Rancer, a Presidente da
Câmara Municipal Géssica
Kauane Zampronio e o
maestro da Fanfarra Municipal João Batista Teixeira
Sobrinho.
Finalizando o evento
contou com as apresentações dos alunos e com a
Fanfarra Municipal (FAMUMAH) e o maestro João
Batista Teixeira Sobrinho.
Em seguida foram sorteadas bicicletas e uma tv para
os participantes do Desfile
Cívico.
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Este ano 11 crianças foram salvas
pela PM. A última é de Umuarama
Só neste ano, 11 crianças paranaenses que sofreram engasgos foram
salvas por policiais e bombeiros militares, em Curitiba e diversas cidades do
interior. São policiais que
atuam na patrulha e atendem ocorrências nas ruas
e, também, recebem chamados pelo número 190 ou
193 e dão instruções precisas aos pais sobre como
agir para desengasgar e
salvar a criança.
O caso mais recente foi
em Umuarama (Noroeste), segunda-feira (10),
quando a ação rápida do
soldado Simon Vicente
Pastora Chaves, salvou a
vida de uma bebê de apenas 17 dias. “Eu sei que foi
Deus quem me levou até a
família”, afirma o soldado,
que atua no 25º Batalhão
de Polícia Militar, pertencente ao 3º Comando
Regional de PM.
A comandante-geral
da PM, coronel Audilene
Dias Rocha, lembra que
a corporação atua, em todas suas atividades, para
salvar e proteger vidas.

“No entanto, salvar a vida
de um recém-nascido, de
crianças, é ainda mais
significativo, pois é um
momento de desespero
de pais e mães, que não
sabem o que fazer e que ficam eternamente gratos”,
diz a comandante.
“É o policiamento
comunitário, que não é
feito apenas porque a
lei determina, mas sim
porque o amor fala mais
alto. Este tipo de ação,
embasada pela coragem
e pelo amor, tem ocorrido
em todas as regiões do
Estado e, com certeza,
mostra um diferencial de
nossos policiais”, afirma
a comandante.
OUTRO CAMINHO
Na noite de segundafeira, o soldado Simon
voltava de viatura para a
sede do BPM e, pela primeira vez, decidiu experimentar outro caminho,
seguindo pela rua Carlos
Zelaquett, no Parque dos
Bandeirantes.
Foi quando encontrou
a mãe e um grupo de pes-

soas, que acenaram pedindo ajuda. O policial prontamente acudiu, utilizando
a técnica da “tapotagem”.
A menina foi salva e, após
receber atendimento médico no hospital da cidade,
foi para casa.
O soldado Simon conta
que, um dia após o resgate, quando a mãe da criança mandou-lhe imagens
da filha, não conteve a
emoção. “O sentimento de
dever cumprido, de saber
que você foi um instrumento para salvar a vida de
alguém é único”, afirmou.
TAPOTAGEM
A técnica, segundo
informações da Polícia
Militar, é ensinada aos
policiais pelo Corpo de
Bombeiros já no curso de
formação para ingresso
na corporação. O procedimento consiste em segurar
a vítima de bruços e dar
alguns tapinhas nas costas até que as vias áreas
sejam desobstruídas.
O soldado Simon Chaves ressalta como proceder para socorrer crianças
engasgadas (foto divulgação Polícia Militar)

PRONTOS PARA AGIR
Para a soldado Ingrid

Preso é esfaqueado dentro da cadeia de Umuarama
Umuarama – O preso
Romeri José da Silva, 32
anos, ficou ferido com duas
‘estocadas’ no lado esquerdo das costelas por volta
das 16 horas de quartafeira (12) dentro da cadeia de Umuarama. Ele
foi socorrido pelo Samu e
encaminhado ao Hospital
Nossa Senhora Aparecida
e não corre risco de vida.
Segundo o médico socorrista Marcelo Leandro
de Castro, a vítima contou
que se auto esfaqueou com
um estoque feito com um
pedaço de barra de ferro,
com tamanho entre 15 e 20
cm. “Ele disse que fez as
duas perfurações para sair
de dentro da cadeia. Contou
que estava sendo ameaçado
e que iriam pegá-lo depois do

horário de visitas e por isso
se feriu”, explicou o médico.
Ainda segundo o socorrista, a vítima estava
com sinais vitais estáveis,
mas ficaria internada para
exames para saber se o
ferimento atingiu algum
órgão. “Ele estava com
sinais vitais estáveis e sem
sangramento ativo no ferimento. Deve ser liberado
após os exames”, explicou.
A Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias em
que o preso foi ferido.
O Ilustrado tentou contato telefônico com a Assessoria de Imprensa do
Departamento Penitenciário do Estado (Depen) até o
fechamento da edição, sem
sucesso.

Susto na rodovia

A colisão entre um Chevrolet Agile e um Chevrolet Montana na PR-323 no trevo de acesso a rodovia
PR-482, em frente ao parque de exposições Dario
Pimenta Nobrega deu um susto nos condutores e
em quem passava pelo local.
Segundo o policial rodoviário estadual Charles,
os dois veículos estavam no mesmo sentido. O Ágile
estaria na faixa da direita e teria entrado de uma
vez para fazer o contorno do trevo. A Montana
que seguia na pista da esquerda não conseguiu
desviar e houve a colisão. A Montana foi parar
encima do canteiro e só parou após bater no trilho
de guarda (guard rail). “Se não fosse o guard rail
teria invadido a outra pista”, ressaltou o fiscal do
DER Fernando de Oliveira, 25 anos. Ele contou que
voltava para casa quando a colisão ocorreu.
Já o condutor do Agile, Lourenço Cruz, 60 anos,
relatou que a colisão ocorreu quando ele já estava
praticamente no trevo “O outro carro estava atrás
de mim”, relatou.

O preso ferido foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital Nossa Senhora Aparecida

PM ‘desenterra’ mais de 11 kg
de maconha no Parque Industrial

A maconha em tabletes estava enterrada em pastagem nos fundos do Parque Industrial. O restante já estava pronto
para comercialização

Umuarama – A Polícia
Militar apreendeu 11,250
quilos de maconha que estavam enterrados em uma
pastagem nos fundos do
bairro Parque Industrial, em
Umuarama, por volta das 15
horas de quarta-feira 912).
Um adolescente de 16 anos
foi apreendido em flagrante
pelo ato infracional análogo

ao tráfico de drogas. O adolescente negou à polícia que
o entorpecente seria dele.
Segundo os soldados PM
Gregório e Alécio, a equipe
avistou movimentação de
adolescentes próximo a pastagem e também junto a um
ponto conhecido de venda de
entorpecentes. “Quando vimos o adolescente saindo da

pastagem fizemos a abordagem. De início encontramos
apenas a droga fracionada”,
explicou Gregório.
A equipe do Canil foi
acionada e durante as buscas aos cães farejadores
encontraram os tabletes
que estavam enterrados e
guardados dentro de um
tambor plástico.

Nayara Rodrigues Ferreira, auxiliar de comunicação do 25º BPM, é
importante que os policiais militares sejam instruídos e preparados para
atenderem ocorrências
dessa natureza. “Como
eles estão sujeitos a lidar
com situações como esta,
diariamente, é importante
que todos estejam prontos
e possam agir da forma
mais ágil e eficaz possível”, afirmou.
ORIENTAÇÃO
Pa r a o s o l d a d o S i mon, é importante que
as pessoas, ao passarem
por situações como esta,
mantenham a calma e
acionem a Polícia Militar
pelo 190 ou o Corpo de
Bombeiros pelo 193. “A
pessoa que passa por
i s s o, j u s t a m e n t e p e l o
nervosismo, muitas vezes não consegue prestar os primeiros socorros. Manter a calma em
momentos assim, apesar
de ser algo difícil, é
fundamental”, afirma
Simon.

Região

Homem é
condenado a
20 naos de
prisão por
ter matado
ex-mulher a
pauladas
Iporã - O Tribunal
do Júri de Iporã, a
50 km de Umuarama
condenou nesta terçafeira (11) o agricultor
Vanderlei Antonio
Reis, 27 anos, a 20
anos e 3 meses de
reclusão por ter matado a pauladas a excompanheira, Gisele
Aparecida Soares, na
manhã do dia 13 de
março de 2017, na
área rural de Iporã.
Segundo o Ministério Público, o Júri
acolheu quatro circunstâncias qualificadoras (feminicídio,
motivo fútil, emprego
de meio cruel e uso de
recurso que dificultou
a defesa da vítima).
Segundo as investigações, a vítima foi
assassinada pelo
simples fato de falar
com outra pessoa no
celular no momento
do ataque.
O crime ocorreu
em 13 de março de
2017, na zona rural
de Iporã. O homicida,
companheiro da vítima na época, utilizou
um pedaço de madeira para atingir a
cabeça da vítima, que
recebeu vários golpes.
No entendimento
do Ministério Público,
que atuou no júri por
meio da Promotoria
de Justiça da Comarca, o crime foi praticado por “razões da
condição do sexo feminino, com violência
de gênero”. A tese do
MP foi acolhida pelos
jurados.
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Cabelão

Sophie Charlotte surpreendeu a todos ao aparecer de
megahair e com os fios cacheados. A atriz acompanhou
o marido Daniel de Oliveira na nova pré-estreia do filme
“10 Segundos Para Vencer”, do qual ele é o protagonista.
U

Escalado

Jayme Matarazzo está
confirmado na minissérie “O Anjo de Hamburgo”, cujas gravações se
iniciam em janeiro de
2019. Neste novo trabalho, a ator dividirá as
cenas com Sophie Charlotte e Mateus Solano.

Voltando aos folhetins

Adriana Lessa está no elenco de “O Sétimo Guardião”
interpretando Clotilde, amiga da vilão Valentina, papel
que será de Lília Cabral. A atriz fará par romântico com
Roberto Berindelli. A novela estreia em novembro, na
tela da Globo.

E falando em Berindelli

O ator Roberto Berindelli retorna aos Estúdios Globo
depois de ter atuado em “Apocalipse”, novela da Record.
Adriana Lessa voltará a Globo em “O Sétimo Guardião”,

Solteiro

Sérgio Marone e a modelo Barbara Romer terminaram
o romance. E a vida segue.

Novo amor

O coração de Chay Suede está batendo forte novamente. E o motivo seria a atriz e apresentadora Fernanda Paes
Leme. Dias atrás, eles foram vistos em clima de romance
e trocando apaixonados beijos. O ator não fala sobre sua
vida pessoal.

Apresentadora
A atriz Paolla Oliveira

apresentará o especial
de fim de ano, o “Festeja
Brasil”. O programa mostrará nomes da música
sertaneja, entre eles,
Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, e Naiara
Azevedo.

Nasceu!

Giuseppe, filho de Valentina Francavilla, assistente de palco do programa do Ratinho. O papai
Celso Bernardes está feliz
da vida e se desmanchando em mimos para com a
mamãe e o bebê. Felicidades à família!

Aniversário de
casamento

Márcio Garcia e sua
amada Andréa Santa Rosa
comemoraram 18 anos de
casados; eles são pais de
Pedro, Nina, Felipe e João.
O casal fez questão de postar fotos nas redes sociais
e apaixonadas declarações
de amor e felicidade pela
data.

Festa
surpresa

A cantora Ana Carolina
ganhou uma festa surpresa
para comemorar os seus 44
anos. Tudo foi organizado
por sua companheira, Leticia Lima. Entre os convidados estavam Mauricio
Destri, Joaquim Lopes,
Nanda Costa e a namorada
Lan Lahn.

O ﬁlme

“10 Segundos Para Vencer” conta a história do
boxeador brasileiro Éder
Jofre, na telona interpretado por Daniel de Oliveira.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Informática Com o
intuito de propiciar
atualização tecnológica
aos profissionais
e acadêmicos de
informática de
Paranavaí e região,
o curso de Sistemas
de Informação está
promovendo a 20ª
Seinpar (Semana de
Informática) e a 17ª
Mostra de Trabalhos
de Iniciação Científica.
Outro objetivo dos
eventos é mostrar
ao participante o
quanto são amplas
as possibilidades do
perfil profissional,
ao mesmo tempo
em que o atualiza
quanto à tecnologia
disponível no mercado
de trabalho. Palestras
com temas relevantes,
debate com exalunos, apresentação
de pesquisas
científicas e fórum
pedagógico integram a
programação.
Informática 2 A
Seinpar foi aberta na
segunda-feira, 10, com
palestra do professor
doutor Luiz Arthur
Feitosa, que falou
sobre os desafios da
cibersegurança. Em
seguida, o especialista
Roberto Gonçalves

subiu ao palco para
palestrar sobre a
evolução da tecnologia
e do mercado de
trabalho. Na terça, 11,
o tema abordado por
Silvio Rogério Gomes
foi ‘Profissional de TI
de alta performance –
especialize-se, busque
a excelência, busque
o topo e conquiste
a independência
financeira’; logo após,
foi a vez do profissional
Weslley Ribeiro
falar dos desafios de
desenvolver aplicações
de ecommerce e a
sua aplicabilidade. Na
quarta, 12, foi realizado
o Fórum Pedagógico,
com os temas:
Cidades inteligentes
– Automação do
futuro, Robótica
– O perfil do novo
profissional na era da
automação, Aplicando
as ferramentas do
google – Um mundo
além das pesquisas,
e A influência das
redes sociais na vida
de humanidade.
Nesta quinta, 13, a
Semana de Informática
continua com a
Mostra de Trabalhos.
Amanhã, 14, um
campeonato de jogos
eletrônicos encerra a
programação.

O curso de Odontologia em Umuarama está
oferecendo vagas para pessoas que precisam de
prótese parcial (fixa e removível). Quem tem interesse
pode agendar atendimento no setor de triagem da
Clínica Odontológica, pelo telefone (44) 3621-2844.

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS – 17h45

Dandara acusa Hugo de assédio e Fabiana se envolve na discussão dos dois. Alex e Maria Alice têm sua
primeira noite de amor. Márcio prepara uma surpresa
para Pérola. Maria Alice perdoa Rei, e Alex se emociona com a namorada. Maria Alice, Flora e Pérola
explicam a Alex, Tito e Márcio o posicionamento de
Dandara. Getúlio recebe fiscais da vigilância sanitária
no Le Kebek. Hugo pede desculpas a Dandara por tê-la
beijado sem seu consentimento. Gabriela conversa
com a turma sobre as brigas entre os alunos por conta
das eleições para o grêmio.

ORGULHO E PAIXÃO - 18h20

Cecília pensa em descobrir os responsáveis pelo
bebê, e Rômulo acredita que foi um presente do destino para o casal. Jorge e Brandão se preparam para o
julgamento, e o coronel se emociona ao receber o apoio
de seus soldados. Durante o julgamento de Brandão,
Elisabeta acusa Xavier e Virgílio pelo atentado contra sua vida. Josephine depõe contra Brandão, mas
Edmundo se vira contra a mãe. Orientado por Jorge,
Estilingue sugere que Susana e Petúlia revelem no
tribunal o que sabem sobre o atentado contra Darcy
e Elisabeta. Cecília decide investigar a origem do
bebê deixado em sua porta. Susana acusa Xavier e
Virgílio no tribunal.

O TEMPO NÃO PARA – 19h30

Marocas avisa a Bento que é comprometida e
Samuca oferece abrigo em sua casa. Bento fica admirado com a beleza de Carmen e, sem querer, acaba
tirando uma das fotos do álbum de Samuca. Samuca
leva Bento para conhecer a Samvita. Monalisa sugere
a Marino que pegue a metade das joias de Cesária e
divida com ela. Vanda demite Paulina. Bento tenta se
desculpar com Samuca ao ser descoberto com a foto
de Carmen no bolso. Carmen beija Marino para que
Dom Sabino veja. Paulina conta a Dom Sabino que a
Samvita foi construída sobre suas terras.

SEGUNDO SOL - 21h25

Cacau desconfia das intenções de Roberval ao
ajudar Luzia. Rochelle estranha uma ligação misteriosa de Roberval. Dominick ameaça Roberval.
Selma prepara uma surpresa para Maura, que se
sente culpada. Valentim conforta Beto e o incentiva a
visitar Karola.Gorete pede para ver Clóvis, mas Dodô
a impede. Karola ajuda a família de Dodô. Roberval e
Luzia explicam seu plano contra Laureta para Groa e
Cacau. Laureta envia Galdino para um posto de saúde,
e Katiandrea fica estarrecida com o comportamento
da mulher.

AS AVENTURAS DE POLIANA – 20h30

Dona Branca faz várias perguntas para Guilherme
durante o jantar. Mirela recebe uma mensagem misteriosa dizendo que Raquel não está lhe contando toda
a verdade. Sr. Pendleton diz para SARA que as semelhanças entre Poliana e Stela são muitas. Nadine diz
para Roger que acha que Sérgio e Joana são amantes.

Observe bem como está administrando o seu tempo. Não se disperse com
os problemas alheios. Harmonia total
com a pessoa amada. Aproveite o dia
ao máximo e seja muito feliz.

É hora de mostrar as suas garras e
dentes, diplomaticamente. Isto é, mostre que irá avançar com determinação,
sem que para isso precise agredir
ninguém. Seja muito feliz, sempre!

O período indica conflitos que poderão
afetar a sua saúde. Antes de tomar
certas atitudes, reflita bem. Cultive a
paciência e o bom humor. Bom para
entendimentos com a pessoa amada.

O momento favorece a vida familiar
e o relacionamento com os amigos.
Procure relaxar mais e descanse o
seu espírito. Bom também para a
vida a dois. Comece a pensar em seu
final de ano.

Bastante favorecido para as reformulações em geral. Poderão ocorrer
mudanças benéficas no ambiente de
trabalho, no entanto dependerão de
seu esforço pessoal. Pense nisso.

Bom para as viagens de descanso.
Cuide de sua saúde e procure repousar. Período muito bom para as
mudanças em geral e especialmente
para os assuntos ligados ao dinheiro

As tensões na vida a dois começam a
ficarem mais evidentes. É o trabalho
e as responsabilidades materiais que
atuam como catalisadores. Reflita
mais sobre esta situação e procure
ter calma.

Ao expor as suas ideias, talvez perceba que há muito mais a ser dito e
compreendido do que cabe nas palavras e pensamentos comuns. Por isso,
analise bem antes de abrir a sua boca.

Não receie revelar as suas verdadeiras intenções profissionais. Fale delas
de forma a conseguir simpatizantes
para seu propósito. Cuide da pessoa
amada, nesta bonita quinta-feira.

A maior parte do seu interesse continuará voltada para o mundo das
ideias, dos conceitos filosóficos e da
busca de elevação e ampliação dos
horizontes. Cuide para não sonhar
alto demais.

Aposte no futuro e seja otimista. O
período favorece tecer planos a serem
realizados em longo prazo. Ótimo para
entendimentos com a pessoa amada
e para tratar com familiares.

O convívio afetivo estará agitado pela
presença de pessoas amigas. Cuidado
com os ciúmes e ressentimentos.
Poderá haver tensões no contato
com familiares.
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atacante

Depois de Ronaldinho Gaúcho, Avaí
entra no mercado das criptomoedas
O time catarinense de
futebol Avaí lança nesta
quarta-feira (12) sua própria criptomoeda, o Avaí
FC Token. Em parceria com
duas empresas britânicas,
a SportyCo e a Blackbridge Sports, responsáveis
por criar a infraestrutura
para a operação, o clube
pretende arrecadar de R$
8 milhões a R$ 20 milhões
na ICO (oferta inicial de
moedas, na sigla em inglês).
A ICO serve para que
investidores financiem o
desenvolvimento de novas
criptomoedas ou tokens. A
do Avaí inicia no dia 3 de
outubro e tem duração de
um mês. É preciso atingir a
meta para que o projeto vá
para a frente. Nesse período, interessados poderão
comprar o Avaí FC Token
por um dólar. A moeda americana foi escolhida para
atrair investidores internacionais. Como esse mercado
funciona por especulação,
qualquer pessoa pode adquirir o ativo avaiano e,
mais tarde, revender por
outro preço na moeda local.
Depois dessa etapa, a
expectativa do clube é de
arrecadamento de R$ 32
milhões a R$ 80 milhões
com o projeto. O objetivo
principal do time é conseguir estabilidade financeira

para se manter na série A.
“Sofremos com sucessivos
rebaixamentos. Há quatro
anos estamos no sobe e
desce entre a série B e a
série A, e a diferença de
receita entre clubes maiores e menores é brutal, o
que faz com que tenhamos
dificuldade para competir. O objetivo é nos mantermos no médio e longo
prazo estáveis na série A,
e isso exige planejamento
financeiro”, diz Bruno Comicholi, responsável pelas
relações internacionais do

Avaí Futebol Clube.
Segundo ele, o time criará um mercado exclusivo
para torcedores e demais
interessados no clube.
Usuários poderão comprar
produtos, serviços e experiências ligadas ao time a
partir da criptomoeda. “Há
muitas pessoas que adquirem tokens como reserva
de capital, aguardando a
valorização. Há interesse
nesse tipo de investimento.
Estamos listados em ao
menos cinco corretoras”,
acrescenta Comicholi.

O Bitcoin, precursor entre as criptomoedas, está
numa fase de baixa. A moeda digital que chegou a
valer R$ 32 mil no fim do
ano passado, hoje oscila na
faixa dos R$ 6 mil. O valor
de todas as criptomoedas já
chegou a acumular queda
de 70% este ano. Para o
clube, isso não deve afetar
a percepção do investidor,
pois as iniciativas em torno
de moedas digitais crescem
mesmo com a oscilação
de preço. Outros times de
futebol no mundo já lan-

Mickaelli joga domingo em Paraíso do Norte
A equipe de
futebol amador
de Umuarama
que faz sucesso na região, o
Mickaelli Atlético Clube fará
amistoso no próximo domingo
contra o time
de Paraíso do
Norte, fora de
casa. Com apoio
da Prefeitura,
equipe promete
buscar mais um
resultado positivo.

çaram ICOs, mas o Avaí
diz que é o primeiro do
mundo a criar uma moeda
digital com seu nome. No
último ano, clubes brasileiros, como Atlético-PR, e internacionais, como o inglês
Arsenal, testam iniciativas
nesse nicho ou buscam patrocínio de criptomoedas.
Ronaldinho Gaúcho também lançou seu projeto de
criptomoeda, o Ronaldinho
Soccer Coin, cujo objetivo
principal é a arrecadação de
fundos para a construção de
estádios. (Folhapress)

Neymar vira
super-herói
tatuado
na revista em
quadrinhos
O atacante Neymar,
da seleção brasileira e
do Paris Saint-Germain (FRA), lança
nesta quarta-feira (12)
sua primeira história
em quadrinhos, intitulada “Inked” (“com
tinta”, em tradução
literal).
Distribuída num
primeiro momento apenas em formato
digital, a série traz
o jogador na pele do
jovem Júnior, que se
torna um super-herói ao utilizar uma
tinta experimental
em suas tatuagens e
ver os desenhos ganharem vida, segundo
descrição no site da
publicação. O estúdio
americano Fan The
Flame, dirigido por
Chris Flannery, é responsável pelo desenvolvimento artístico
e pela distribuição
via internet, no site
Neymar Comics.
A edição fica a
cargo de Jason M.
Burns, e as ilustrações são de Fernando
Peniche, Rolando Mallada e Steven Gendron. As publicações
estarão disponíveis
em português, inglês,
espanhol e francês.
(Folhapress)

CHEVROL
CHEVROLET
ET
CELTA 1.0 2012

04 portas, prata, copmpleto.
R$ 24.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CORSA SEDAN
CLASSIC 09/10

Prata, trava, alarme, R$
17.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MERIVA 1. 8
07/07

Flex, completo. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

MERIVA
PREMIUM

12/12. Branca, completa,
único dono, R$29.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

MONZA LSE 1.8
1992

02 portas, preto. R$ 7.500,00.
Fones: (44) 3622-3292 /9
9976-0563.

S-10 CAB.
DUPLA 2000

Flex, prata. R$ 25.000,00.
Vendo ou troco por carro
de menor valor. Fone: (44)
98417-4989

S10 2.4
FLEX 15/16
ADVANTAGE

Dupla, prata, completo,
40.000 original, R$ 72.000,00.
Fones: (44) 3622-3292/9
9976-0563.

S10 ADVANTAGE
06/06

Duplo, prata, flex, 30.000Mkm,
e R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

S10 COLINA 4X4
06/06

Preta, diesel, R$ 48.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
99976-0563.

VECTRA 2.0 GLS
96/97

Cinza, completo. R$
12.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /9 9976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
10/11

Preto, completo, manua,
R$ 32.000,00l. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

ZAFIRA
ELEGANCE
04/05

Preta, flex, 07 lugares,
completa. R$ 22.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /9
9976-0563.

FIATFIAT
PALIO FIRE
14/14

Branco, 02 portas, completo,
airbag duplo. R$ 22.500,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

STRADA 1.8 CD
15/15

03 portas, vermelho,
automático. R$ 55.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

STRADA
ESTENDIDA 1.4

Cinza, 11/12, Working. R$
29.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

UNO 1.0 10/11

Mille Way Economy, branco,
placa A, 4 portas, flex, ótimo
estado de conservação,
particular, com alarme e
trava .R$ 15.500. Vendo
ou troco por moto titan ou
bis (44) 9825-1556

UNO EP 96/96

Bordo, trava,02 portas. R$
7.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

UNO EP 96/96

02portas,
vermelho,
mais vidro. R$ 7.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

UNO VIVAVE
13/13

Branco, 02 portas, completo,
airbag. R$ 21.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

UNO WAY 1.0
14/15

Branco, completo. 80.000Mkm.
R$ 33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 /

UNO WAY 13/13

Prata, 04 portas, ar, vidros,
trava. 40.000Mkm, R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

Carros

ano	cor

valor		

celta 1.0 lt

13/14

ONIX 1.0 LT	

16/17	BRANCO	COMPLETO	R$ 44.900,00

Prata, completo. R$
17.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

onix 1.0 lt

17/17

branco

completo

r$ 43.900,00

KÁ 1.0 2009

onix 1.0 lt

17/17

branco

completo

r$ 43.900,00

onix 1.4 lt

15/16

preto

completo

r$ 42.900,00

ONIX 1.4 LTZ

14/15	BRANCO	COMPLETO	R$ 42.900,00

prisma 1.0 joy

16/17

SPIN 1.8 LT	

15/16	PRATA	COMPLETO	R$ 43.900,00

COBALT 1.4 LTZ

12/13	PRETO	COMPLETO	R$ 36.900,00

COBALT 1.8 LTZ

14/15	BRANCO	COMPLETO	R$ 46.900,00

Preto, completo. R$
33.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

COBALT 1.8 ELITE	

17/17	PRATA	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 64.900,00

CIVIC LXS 12/13

cruze sedan lt

14/15

branco

completo, aut, couro

r$ 64.900,00

cruze sedan lt

15/15

prata

completo, aut, couro

r$ 62.900,00

cruze sedan ltz i turbo

16/17

preto

completo, aut, COURO	

r$ 89.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO	

16/17

prata	COMPLETO, AUT, COURO	R$ 93.900,00

Branca, automática, completa.
R$ 73.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO	

16/17	PRATA	COMPLETO, AUT, COURO, 12.000KM	R$ 96.900,00

HILUX SRV
06/06

cruze sport6 ltz ii turbo

16/17

S10 LTZ 4X4 FLEX

14/15	PRATA	COMPLETO, COURO	R$ 84.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

15/15	PRETA	COMPLETO, AUT, COURO, 7L.	R$ 104.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

14/15	BRANCO	COMPLETO. AUT, COURO, 7L	R$ 109.900,00

TRAILBLAZER LTZ V6

16/17	CINZA	COMPLETO, AUT, COURO, 7L.	R$ 137.900,00

FORD
FORD
FORD KÁ 1.0
10/10

Flex, 02 portas, prata. R$
14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

RANGER XLS
14/14

Preta, dupla, 4X4, R$
85.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

ROYALE 1992

Prata, completo. R$ 6.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
AZERA 08/09

Preto, automático, completo.
R$ 53.000,00. Fones: (44)
3622-3292/9 9976-0563.

COROLLA GLI
10/11

Prata, banco de couro, R$
46.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

HILUX SR13/13

Prata, automático, completo.
R$ 68.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILUX SRV
10/10

Prata, automática. R$
88.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

HILUX SW4
08/08

Prata, completa, interna
caramelo, 150.000 km. R$
88.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

branco

opcionais

preto

vermelho

completo

r$ 24.900,00

completo

r$ 41.900,00

completo, aut, COURO, TS.

r$ 98.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL	 17/18	PRETA	COMPLETO, AUT, COURO, 7L, KM3.200	R$ 189.900,00

HILUX SW4
V09/09
Preta, 07 lugares, 90.000Mkm.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

RENAULT
SANDERO
STEPWAY 12/12

Prata, completo, airbag
duplo. R$ 33.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

SANDERO 14/15

Prata, mecânico, completo.
R$ 35.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN
CROSSFOX
07/08

Completo, prata. R$
26.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CHEVROLET
S10 2013 Diesel lt 4x4 completa jogo de rodas pneus
novos r$ 89.900,00
Tracker LT automática ano 2016 prata pneus
novos unica dona baixo km R$68.900.00
Cruze lt 2015 pta aut. 63.000,00 (Financia 100%)
S-10 Tornado 2005 Cabine Dupla. Prata 2.8 diesel.
Completa. Revisada! R$ 58.900,00
Spin ltz 2013 completa unico dono baixo km R$
43.000,00 (Finacia 100%)
Onix 2015 branco 1.4 Lt mylink opcionais do ltz
41.900(Financia 100%)
S-10 DLX 2.8 diesel mwm, 2001 verde completa
+bancos couro, R$ 39.990,00
S10 advantage 2007 flex completa R$ 36.800,00
Classic 2015 ls cinza 1.0 Comp. Airbag abs R$
28.500,00 (Financia 100%)
Agile 2011/2012 preto 1.4 Completo R$ 28.000,00
Montana ls 2013 /2014 completa branca R$
27.500,00
Celta lt 2016 1.6 Baixo km R$ 27.900,00 (Financia
100%)Classic ls 1.0 Basico prata R$ 20.000,00(Financia100%)
Corsa Hatch 1.4 basico 2010 20.800
S10 pta 2000 gasolina cs completa R$20.000,00
Corsa Sedan 2004 cinza 1.0 basico r$ 14.300,00
Vectra ano 2000 azul metalico completo R$14.500,00
Ford
Fiesta 1.6 Prata 1.6 Completo R$ 28.500,00
Fiesta Hatch 2010/2011 1.0 branco menos ar R$
22.900,00

GOL 1. 0 14/15
TRENDLINE

Prata, completo, 40.000Mkm,
R$ 32.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOL 1.0
06/07

Chumbo, flex, 02 portas,
flex, R$ 14.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

GOL 1.0
99/00
02 portas, branco, 04 pneus
novos, R$ 10.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

VolksWagem
Voyage 2014 1.6 Completo 1ºdono R$ 35.500,00
(Financia 100%)
Parati 99 completa R$ 14.800,00
Parati 2 portas 98 cinza completa R$ 14.500,00
Gol g31.6 Branca direçao 4 portas R$ 13.800,00
Gol G3 1.0 Prata alcool 8v rodas trava alarme desem.Traseiro R$ 13.000,00 Gol prata 2004 4p basico
R$13.000,00
Santana 96 bordo R$ 6.900,00
Fiat
Strada 2013 Cd 1.4 working branca R$ 42.000,00
Kia Sorento 2005 automatico gasolina completo
R$ 37.000,00
Strada Working 2015 preta cs completa R$ 36.800,00
Palio 2012 celebration prata 4 portas pneus novos
R$ 23.500 (Financia 100%)
Strada cs 2010 branca basica R$ 22.500,00
PALIO elx 1.0 bege 2004 limp desemb. ar quente
R$ 15.500,00
toyota
Corolla Xei 2004 cinza couro bem conservado R$
28.800,00
Hillux 2010 prat srv completa 4x4 R$ 90.000,00
Mitsubishi
Pajero TR4 completa ano 2010 4pneus novos
R$42.000.00

GOL 1.0 TREND
09/10

Prata, 04 portas, prata,
completo, R$ 20.000,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

GOL 1.6 G5
08/09

Completo, prata. R$
25.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

GOLF 1.6
11/11

Prata + teto. 48.000Mkm,
R$ 43.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)

3622-3292 / 9 9976-0563.

KOMBI
LOTAÇÃO 1.4
11/12

Branca, flex, seminova, R$
31.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

PARATI 1.6
09/10

Completa, branca. R$
22.500,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO 1.6
00/00

Azul, completa. R$
14.500,00. Interessados

tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

SAVEIRO
SUPERSURF
05/05

Prata, direção, trio. R$
18.000,00. Interessados
tratar pelo telefones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

MOTOS
MOTOS
CBX TWISTER
07/07

Preta, R$ 5.300,00.
Interessados tratar pelo
telefones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

S-10 CD 2.4 EXECUTIVE – FLEX – 2011 – branca,
cabine dupla, completa, ótima conservação. R$
48.000,00
RANGER XLS 3.2 4X4 AUT. CD – DIESEL – 15/16
– prata, automática, cabine dupla, pneus BF novos,
completa, impecável. R$ 107.000,00
COROLLA GLI 1.8 AUT. – FLEX – 11/12 – prata,
automático, bancos em couro, airbag, abs, completo.
R$ 53.000,00
COROLLA XEI 1.8 AUT. – GAS. – 2007 – azul, automático, airbag, abs, multimídia, completo. R$ 31.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.4 TURBO AUT. – FLEX – 16/17
– preto, airbag, abs, automático, bancos em couro,
completo. 14.385 Km. R$ 81.500,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 AUT. – FLEX - 15/16 – prata,
airbag, abs, automático, bancos em couro, completo.
R$ 68.000,00
ONIX JOY 1.0 – FLEX – 2018 – branco, airbag, abs,
completo, único dono.
4.560 Km R$ 38.500,00
ONIX LT 1.0 – FLEX – 2015 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 37.000,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – preto, airbag, abs,
rodas, mylink, completo. 25.000 Km
R$ 42.500,00
ONIX LTZ 1.4 – FLEX – 14/15 – branco, airbag, abs,
mylink, completo. R$ 42.500,00
ASTRA HB ADV. 2.0 – FLEX – 08/09 – prata, 4 portas,
ar cond., dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme,
rodas e som. R$ 27.000,00
CELTA 1.0 – GAS. – 02/03 – prata, 4 portas, ar cond.,
travas elétricas e alarme. R$ 14.500,00
CITY EX 1.5 AUT – FLEX - 13/14 – branco, automático, airbag, abs, bancos em couro, completo, única

FAN 125 18/18

Preta, R$ 7.500,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 99976-0563.

VENDO OU
TROCO

Suzuki SRAD 750 ano 1991,
R$ 14.000,00. Fones: (44)
9856-5632 / 9 8403-8010

ano 1970, 1 CBT 8440 com
lamina e hidráulico traseiro,
1 balança eletrônica 30
tonelada. Tratar pelo fone:
(44) 9-9972-7191 Walter.

MERCEDES
BENZ 113
TRUCADO

CAMINHO
CAMINHÕES
ES

Baú para sofá, turbinado,
hidráulico, branco. R$
70.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

CAMINHÕES E
MÁQUINAS:

VW 142010
TANQUE ANO 90

01 trator empilhadeira Vamet
65, 1 trator empilhadeira
Valmet 85, 1 mercedes 2213
ano 1977, 1 mercedes 1513
ano 1974; 1 mercedes 1313

Vermelho, tanque A94,
03 bocas. R$ 57.000,00.
Fones: (44) 3622-3292 /
9 9976-0563.

dona, 31.000 Km. R$ 51.000,00
CIVIC EXS 1.8 AUT. – FLEX – 2012 – cinza, automático,
airbag, abs, bancos em couro, teto solar, multimídia e
câmera de ré, pneus novos, completo. R$ 57.500,00
CIVIC LXS 1.8 AUT. – FLEX – 2009 – preto, automático,
airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
CROSFOX 1.6 – FLEX – 15/16 – vermelho, airbag,
abs, som original, completo, único dono. R$ 53.500,00
ZAFIRA ELEGANCE 2.0 AUT. – FLEX – 10/11 – prata,
7 lugares, completa. R$ 35.000,00
FOX PRIME 1.6 – FLEX – 2012 – preto, airbag, abs,
rodas, completo. R$ 32.000,00
GOL G6 1.0 TREND – FLEX – 2014 – prata, 4 portas,
airbag, abs, completo. R$ 30.000,00
GOL G6 1.6 RALLYE – FLEX - 13/14 – branco, 4 portas,
airbag, abs, completo. R$ 38.500,00
GOL G6 1.6 TREND – FLEX – 12/13 – branco, 4 portas,
airbag, abs, dvd, completo. R$ 30.000,00
FIESTA HB CLASS 1.6 – FLEX – 10/11 – prata, som.
R$ 23.500,00
FIESTA SEDAN 1.0 - FLEX – 07/08 – prata, ar cond.,
dir. hid., vidros e travas elétricas, alarme. R$ 19.500,00
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX – 13/14 – branco, 4
portas, airbag, abs, completo. R$ 37.500,00
PALIO FIRE 1.0 – GAS. – 2003 – branco, 4 portas,
alarme, travas elétricas, limpador e desembaçador
traseiro. R$ 12.000,00
UNO MILLE EX 1.0 – GAS. – 2000 – cinza, 4 portas,
ar cond., vidros e travas elétricas.
R$ 10.800,00
STRADA WORKING CS 1.4 – 14/15 - branca , cabine
simples, airbag, abs, completa.
R$ 35.000,00
SAVEIRO SUPER SURF 1.8 – FLEX - 06/07 – preta,
completa. R$ 24.500,00
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FAÇA PARTE DA
NOSSA EQUIPE
Envie seu currículo a Viação Umuarama:
Avenida Apucarana, 3890 – Centro
E-mail: curriculos@viacaoumuarama.com.br.
Telefone: (44) 3621-0350
Pessoas com deficiência (PCDs)
podem participar de processo
seletivo!

Umuarama Ilustrado

ABDON
IMÓVEIS

Residência de alvenaria
com área total do terreno
192m², área construída
128m², contendo 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, despensa e 2
vagas de garagem, imóvel
com moveis embutidos
em todos os quartos,
cozinha e lavanderia
com armários embutidos,
luminárias armários e
balcões de banheiro ,
cortinas e persianas, ar
condicionados em todos
ambientes e sistema de
segurança com câmeras e
cerca elétrica. Constituído
pelo lote de terras n°6-B,
da subdivisão do lote n°6,
da quadra n°9, localizada
na Rua Amaro Tavares n°
2191, Jardim Imigrantes
na cidade de Umuarama/
PR. Valor R$ 470.000,00.
Obs: permuta-se por cavalo
mecânico simples ou engatado
com carreta ou bitnem,
preferencialmente Scania.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

DIVERSOS
DIVERSOS
OPORTUNIDADE

Vendo uma fábrica de
cinto country completa,
funcionando. R$ 50.000,00.
renda mensal, de 20.000,00
com apenas um funcionário,
pode ser mais se investir.,
cinto country, capinha
de celular, cinto social,
bolsas, carteira, etc. Motivo
estou me aposentando.
Ensino trabalhar. todos os
segredos de como fazer
comprar e vender. Valor
a negociar, aceito carro.
Fone: (44) 9 8403-6220.

VENDE-SE
MAQUINÁRIOS
DE SERRARIA

01 serra ﬁta de 1,10m; 1
carrinho serra ﬁta pneumático
de 6m; 1 guincho de rolar
tora; 1 serra circular; 1
serra ﬁta desdobro; 1
destopadeira completa;
1 maquina de aﬁar serras;
2 motores 75CV. Picador
de lenha 0,28mx0,60m;
motor 150CV e rachador.
Maquinários de marcenaria:
1 furadeira de corrente; 1
tupia grande; 1 respigadeira;
1 desempenadeira; 1
lixadeira; 1 plaina quatro
face; 1 furadeira horizontal.
Telefone 44-9-9972-7191
– Walter.

VENDO CAMA
DE FRANGO

Adubo orgânico de alta
qualidade. Fones: (44)
98402-5070.

AVISOS E
AVISOS E EDITAIS
EDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO

A S GODINHO PERES
& CIA LTDA CNPJ:
04.617.100/0001-12,
comunica para devidos
ﬁns, o extravio de seu
alvará de licença. Perdendo
assim seu valor legal e
comercial. Era oque tinha
a comunicar.

CASAS
CASAS
ABDON
IMÓVEIS

Residência de alvenaria laje,
com área construída 215m²,
área total do terreno de
290,40m² sendo (12.10x24),
contendo 1 suíte máster,
2 quartos, sala com pé
direito duplo, cozinha
conjugada com espaço
gourmet, bwc, lavanderia
e garagem para 3 carros.
Localizado na Rua Colorado,
Lote n°05 da quadra 13
do Parque Residencial
Gavea, Umuarama/PR.
Valor R$ 750.000,00. (Obs:
todos os moveis planejados
ﬁcaram na residência e
todos os quartos com ar
condicionado e cortinas.
Troca por sitio de igual
ou menor valor).

Foto Ilustrativa

Foto Ilustrativa

CAMINHÃO MB 1513, ANO/MODELO 1976/1976,
VERMELHA COM BAÚ DE 10,50 MTS, TOCO,
TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA - ENTRADA DE R$ 20.000,00 + 36 VEZES DE.
CAMINHÃO MB 1113, ANO/MODELO 1974/1974,
BRANCA COM BAÚ DE 10,50 MTS, TOCO, TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA - ENTRADA
DE R$ 17.000,00 + 36 VEZES.
CAMINHÃO MB 1113, ANO/MODELO 1976/1976,
AZUL COM BAÚ DE 10,50 MTS, TRUCADO, TURBINADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA – ENTRADA
R$ 20.000,00 + 36 VEZES.
TERRENO RESIDENCIAL – BOA TOPOGRAFIA,
COM ÁREA DE 267,75 M2, PARQUE RESIDENCIAL VIENA III – R$ 60.000,00.

Residência de alvenaria
com área construída de
150m², contendo suíte, 2
quartos, sala com pé direito
duplo, cozinha planejada,
acabamento de alto padrão
com aquecedor solar em
todos os pontos d’água,
ar condicionado em todos
os quartos, home-theater
feito sob medida, armários,
balcões e box de blindex
em todos os banheiros,
garagem para 2 carros
grandes, churrasqueira e
lavanderia. Localizada na
Rua Lions, Jardim Lisboa,
Umuarama/PR. Valor R$
550.000,00. Para mais
informações, Entre em
contato com a Abdon
Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 e (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Sobrado de alvenaria, com
área total do terreno de
250.60 m², área construída
247.95 m², contendo no piso
superior: 01 suíte máster
e 02 suítes simples. Piso
Inferior: Sala, cozinha,
lavado, edícula, lavanderia
e garagem. Contém uma
Sala comercial. Sobrado
atualmente locado por R$
2.800,00. Localizado na
Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366,
Zona I, Umuarama/PR.
Valor R$ 1.200.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

Residência de Alvenaria
laje, com área construída de
aproximadamente 69,47m²
sendo área total do terreno
205,05m², contendo 3
quartos, sala, cozinha
(cozinha planejada, 2
ar condicionados), bwc
planejado,
Situada
no Condomínio Royal
Residence, n° 2806,
casa 12-A, Umuarama/
PR. Valor R$ 220.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

CHEGOU A HORA DE
VIVER OS MELHORES DIAS
DA SUA VIDA. Completa
Infraestrutura, asfalto,
arborização e iluminação
pública. Ótima localização,
a poucos minutos do centro
da cidade. Projeto otimizado
para maior aproveitamento
e conforto. Isento de
condomínio. Residência
NOVA com 99.99m² de
área construída, contendo,
02 quartos, 01 suíte, sala
de Estar/TV, bwc social,
cozinha, lavanderia e
garagem para 02 carros.
Localizada no Jardim
Yoshii, Valor promocional
DE R$350.000,00 POR
298.000,00. Umuarama/PR.
Para mais informações,
entre em contato com a
Abdon Imóveis pelos fones:
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON
IMÓVEIS

PARQUE RESIDENCIAL
MONTREAL, Abdon e Cabreli
Empreendimentos traz
uma grande novidade
do Parque Residencial
Montreal. A partir de
agora você pode comprar
somente o terreno com
uma pequena entrada e
parcelar o restante em
até 60 vezes. O Parque
Residencial Montreal dispõe
de um projeto arquitetônico
singular, infraestrutura de
qualidade e local privilegiado.
Localizado na saída para
Xambrê, próximo a sorvetes
Guri. Valor sob consulta.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 1.150,00 – PROX.
FLORICULTURA FLORISBEL
– R. BELEM, 5837 – ZONA
III - Alv/Laje – 01 S, 02
q., sala, coz., Bwc soc.,
desp., A. serv., e gar. +
Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 740,00 – PROX.
ECOVILLE – R. FELISBERTO
FERREIRA DE ANDRADE,
3081 – JD. AZALEIA - Alv/
Laje – 02 quartos, sala,
coz., Bwc soc., A. serv. e gar.
+Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 630,00 – PROX.
ECOVILLE – R. DELZITA
ALVES DA COSTA, 2121
– JD. AZALEIA - Alv/Laje
– 02 quartos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv., desp.,
Churraq. e gar. +Detalhes –
(44)3056-5555 ou em nosso
site.www.aldemirimoveis.
com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

CASA NO
METROPOLITANO

ALUGA-SE
RESIDÊNCIA

CASA PORTO
CAMARGO
VENDO

R$ 140.000,00 - PROX.
AO COLÉGIO BENTO
MUSSURUNGA – R.
GUSTAVO CRAY, 2031 –
JARDIM TOPAZIO – Ter.
126,54 m², Const. 69,30m²
- Alv./Laje: 01 suíte, 01
qto., sala, cozinha, BWC
social, A. serv., gar. +
Detalhes – plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 996 em www.
aldemirimoveis.com.br

Em alvenaria, contendo
UM quarto, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e área de frente.
SEM GARAGEM PARA
VEÍCULO. Situada na
Rua Marabá nº 3.658
(Fundos). Preço: R$
390,00 + Seguro contra
incêndio. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8447-7510Oi 9 8452-1900-whats e
agende sua visita.

ALUGA-SE SOBRADO
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 165.000,00 – PROX.
CENT. JUVENT./AV GOIANIA
–R. INDAIÁ, 3651, Z. VI CASA 90 – COND. RES.
MARIO QUINTANA - À. Ter.
153,00 m², À. Constr. Aprox.
90,00 m² - Alv/laje 3 Quart,
Sala, Coz., Lavand., Bwc
soc. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 985 em www.
aldemirimoveis.com.br

Com uma suíte, dois quartos,
sala, cozinha, banheiro
social, banheiro de serviço,
despensa, lavanderia e
área de frente servindo
como garagem. Situado
na Rua Gralha Azul nº
4.753 – Jardim social.
(frente ao batalhão da
polícia militar e próx. ao
ginásio de esportes). Preço a
consultar. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 99894-0757-tim
98447-7510-wats e agende
sua visita.

Casa NOVA! Pronta para
morar. Localizada no
Parque Metropolitano,
em excelente localização,
bem pertinho do Shopping!
R$ 210.000,00. Casa com
3 quartos, banheiro com
armário, ampla sala de estar,
cozinha com balcão, área
gourmet e área de serviço
coberta, quintal e uma vaga
de garagem coberta. (44)
99967-1094 – Neto

240 metros de terreno,
91 metros casa, Rua
Uirapuru 160. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

VENDE-SE
FRENTE A
ESCOLA RUI
BARBOSA

RESIDÊNCIA
EM
ALVENARIA/MADEIRA,
contendo três quartos,
banheiro social, banheiro
de serviço, cozinha, sala,
copa, despensa, garagem
para 2 veículos. Com área
total construída de 131.00
metros (não averbado).
Com terreno medindo
377.25m²(15.00 x 25.15).
Situado na Rua Amadeu
Borges de Melo nº 701, PQ
Daniele. Ótima localização,
próximo CMEI e frente escola
Municipal Rui Barbosa.
Obs: Estuda veículo e/
ou imóvel como parte de
pagamento. PREÇO: R$
220.000,00. Ligue: (44)
3624-1500 (44) 9 8455-3690
whats e agende sua visita
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Umuarama Ilustrado
VENDE-SE PROX.
UNIPAR SEDE

PREÇO A CONSULTAR.
RESIDÊNCIA EM MADEIRA,
desocupada. Situada
na Rua José Honório
Ramos esquina com a
Rua Jandaia, com área
total de 266 m² ( sendo
14,00m de frente por
19,00m de profundidade.
CRECI J-5555. Ligue: (44)
9 8452-1900 whats –oi
(44) 9 9894-0757-tim e
agende sua visita.

APARTAM
APARTAMENTOS
ENTOS
ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 520,00 – PROX.

UNIPAR SEDE – ED.
ILHA DO MEL – ZONA
II, 3823 - Apt°. 503 – 1
Quarto, Sala, Coz., A.
serv., Bwc soc. (Semi
mobiliado) - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 280,00 –
Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
ALUGA

R$ 450,00 – PROX.
HARMONIA CLUBE DE
CAMPO - ED. OURO
VERDE I – R. MARIALVA,
5860 – À. Tot. 52,61 m²,
À. Priv. 47,23 m² - 02
Quart., Sala, Cozinha,

A. serv, Bwc soc. e 01
Garag. - (Cond. - Vlr/
Aprox. R$ 280,00 –
Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555
ou em nosso site.www.
aldemirimoveis.com.br

ALDEMIR
IMÓVEIS
VENDE

R$ 165.000,00 - PROX.
UNIPAR SEDE – ED.
BOURBON, APTO 402
– R. SARANDI, 4266 –
ZONA III - Àt. 73,97 m²
e À. Priv. 48,88 m² - 2
Quart. Sala, coz, Bwc,
gar. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM)
ou digite o cód. 983 em
www.alde

B3

ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 110.000,00 – PROX.
HARMONIA CLUBE DE
CAMPO - ED. OURO VERDE
I – R. MARIALVA, 5860
– À. Tot. 52,61 m², À.
Priv. 47,23 m² - 02 Quart.,
Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. +
Detalhes: Plantão (44)9
9911-5353 (OI) ou digite
o cód. 1002 em www.
aldemirimoveis.com.br

ALUGA-SE
APTO PROX.
UNIPAR

Edifício Residencial Granada
( fundos). Contendo duas
suítes, sala e cozinha
conjugadas, lavanderia e
garagem para um veiculo de
pequeno porte. Parcialmente
mobiliado. Situado na Rua
Ministro Oliveira Salazar
nº 5.152 ( Em frente ao
Helmans Boliche). Preço a
consultar. CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 9894-0757
-tim 9 8452-1900-whats e
agende sua visita.

ALUGA-SE
PROX. UNIPAR
SEDE

Edifício Aricanduva – 1º
Andar ( FRENTE ).Contendo
dois quartos, sala para
dois ambientes, cozinha,
lavanderia, banheiro
social e garagem para
um veiculo de pequeno
porte. Situado na Rua
Aricanduva nº 4.355 –
próximo ao cursinho
Alfa. Preço: R$ 550,00+
Tax. de Condomínio.
CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8452-1900
whats e agende sua visita.

ALUGA-SE
SALÃO
COMERCIAL NO
CENTRO

Ediﬁcado em alvenaria,
contendo uma porta de aço,
teto em forro de madeira
e um sanitário. Situado
na Rua Ministro Oliveira
Salazar nº 4.516- Em
frente ao Colégio CEPAT.
PREÇO: R$ 700,00+IPTU+
Seguro contra incêndio.
CRECI J-5555. Ligue
3624-1500 - 9 8452-1900
e agende sua visita.

APARTAMENTO
– CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
OURO VERDE I

R$ 140.000,00. Apartamento
nº 21, do Bloco B-2, Tipo
A-3, situado no segundo
andar, com 03 quartos, 01
banheiro, sala, cozinha
e área de serviço, 01

SÃO PAULO
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vaga de garagem com
cobertura. Condomínio com
parquinho para crianças
e segurança noturno.
Imóvel situado na Rua
Marialva, 5860, pertinho
do Harmonia Clube de
Campo, à poucos metros
de dois Supermercados –
Cidade Canção e Vivian
Supermercados– e à poucos
minutos da Universidade
Paranaense – Campus
Sede. Luciane - 9 8823-2027

EDIFÍCIO
GREEN PARK

R$ 190.000,00. Apartamento
33 Bloco 2. Localizado
ao lado do Campus 3
da Unipar, excelente
oportunidade para MORADIA
e INVESTIMENTO. Alta
procura para locação.
Apartamento com uma
suíte com sacada, 02
quartos, sala, cozinha área
de serviço e uma vaga de
garagem. Imóvel em ótimo
estado de conservação.
Pintura nova e toda parte
elétrica recém trocada.
(44) 98424-7460 Clovis

EDIFÍCIO
LIBERTY

R$ 230.000,00. Apartamento
com 01 quarto, sala com
painel e sacada, cozinha e
área de serviço mobiliada,
banheiro com box blindex
e armários. Uma vaga de
garagem. Apartamento
muito bem localizado,
em frente à Praça Henio
Romagnoli e Prefeitura.
Próximo a bancos, fórum
e cartórios. Imóvel ideal
para investidores - Locado
por R$ 800,00 - (44)
99967-1094 – Neto

INTERLAGOS
CLUBE

R$ 184.000,00. Apartamento
em construção próximo
ao Euro Park, nova
rodoviária e construção
do shopping Palladium
Umuarama. Oportunidade
para
investimento.
Pagamento parcelado em
até 60 meses. Condição
especial para pagamento a
vista – RECEBA ALUGUEL
durante a obra até a entrega.
(44) 99172-6911

MONTPELLIER

R$ 299.000,00. Apartamento
em construção na região
de maior valorização da
cidade. Á poucos metros
do Uopeccan, IDEAL para
investidores. Apartamento
com alto padrão de
acabamento, que será
entregue com piso
porcelanato, laminado nos
quartos, toda infraestrutura
para ar condicionado em
4 cômodos, rebaixado em
gesso, aquecedor a gás
e área de lazer completa.
Pagamento facilitado
em até 45 meses! (44)
99172-6911

TERREN
TERRENOS
OS
EURO PARK

R$ 290.000,00 Excelente
lote, com 433,80m² com
dois acessos. Terreno plano,
sem necessidade de aterro
e arrimo. Condomínio com
portaria 24 horas, salões
de festa, churrasqueira,
quadra, gramado e
playground. Obs: Para
investidor, oportunidade
de construção de duas
residências para locação.
– (44) 99967-1094 – Neto

PERTO DA
ZAELI

LOTE Nº 04 - QUADRA
Nº 10 - com área total de
373 m² (12,50 x 29,84
m) - Terreno de excelente
topograﬁa, já com muro
de arrimo e aterro, pronto
para construir. Possibilidade
de divisão em dois lotes
menores. A 50 metros do
portão da principal da Zaeli
- valor: R$ 125.000,00.
(44) 99967-1094 – Neto

ROYAL GARDEN

R$290.000,00. Quadra
09, Lote 34, com área
total de 631,17 m². Lote
com excelente topograﬁa.
Pronto para construir.
Terreno com vizinhos
ao lado. Oportunidade!!!
Condomínio com ampla
área de lazer, sistema de
segurança com identiﬁcação
biométrica e portaria 24
horas. A 500 metros do
supermercado Cidade
Canção. (44) 99172-6911

PONTOS
COME
PONTOS
COMERCIAIS
RCIAIS
ALDEMIR
IMÓVEIS VENDE

R$ 450.000,00 – PROX.
SUPERMERCADOS
PLANALTO – RUA SANTA
CATARINA, 4994 – ZONA
II - À. Ter. 108,89m², À.
Constr. Aprox. 120,21
m²: Pvt°.Sup.: Suíte c/
sacada, 02 c/ sacada,
bwc social - Pvt°.Térreo:
Sala, Coz., Lavabo, À.
Gourmet c/churrasq., lav.,
garag. + Detalhes: Plantão
44)9 9995-2111 (TIM) ou
digite o cód. 976 em www.
aldemirimoveis.com.br

IMÓVEL
COMERCIAL

R$ 590.000,00 - situado
na Av. Duque de Caxias,
nº 4975. Prox. ao SESC.
Terreno com 217,95m²,
contendo uma construção
comercial de 133,20m²,
sendo: recepção, 02
banheiros PNE, 03 salas
comerciais (2 com bwc
privativo), poço de luz, copa,
área de serviço, 02 jardins

internos, espaço gourmet.
(Ideal para Advogados,
dentistas, clinica médica
e outros) Previsão de
entrega - Novembro
2018 - (44) 99172-6911

LOTES
RURAIS
LOTES

RURAIS

ABDON
IMÓVEIS

Chácara com área
total de 3.37 alqueires,
contendo 5 tanques com
capacidade para 20.000
tilápias e Quiosque com
Churrasqueira, localizada na
Estrada Primavera, próximo
a Torre Eiffel de Umuarama/
PR. Valor R$ 830.000,00.
Para mais informações,
Entre em contato com
a Abdon Imóveis pelos
fones: (44) 3056-6100 e
(44) 99122-8210.
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UMUARAMA, quinta-feira, 13 de setembro DE 2018

Publicações legais
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE XAMBRÊ
Avenida Roque Gonzalles, 215 - Xambrê/PR - Fone: (44) 3632-1255
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns)
penhorado(s) do(s) Executado(s) EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PORTO
FIGUEIRA LTDA (CNPJ 76.735.828/0001-50), na seguinte forma:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 01 de OUTUBRO de 2018, a partir das 13:00 horas com
encerramento às 16:00 horas, por preço não inferior ao da avaliação. Será realizado na
modalidade SOMENTE ELETRÔNICO, através do site www.vicenteleiloeiro.com.br. Em não
se verificando lances que sejam iguais ou superiores ao valor da avaliação, a partir deste horário
será dado início a captação de lances por valor igual ou superior a 60% (sessenta por cento) da
avaliação. No dia 16 de OUTUBRO de 2018, a partir das 13:00 horas, dar-se-á abertura ao 2º
Leilão, nas modalidades PRESENCIAL E ELETRÔNICO, no Átrio Fórum, localizado na
Avenida Roque Gonzalles, nº 215, Xambrê/PR, e através do site www.vicenteleiloeiro.com.br,
pelo maior lanço coletado, exceto preço vil.

PROCESSO: Autos n° 0000952-97.2009.8.16.0177 - EXECUÇÃO FISCAL em que é
Exequente MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/PR (CNPJ 95.640.736/0001-30).
BEM(NS): Lote de terras nº 14, da quadra nº 01, do Loteamento Centro Turístico Porto Figueira,
localizado na cidade de Alto Paraíso/PR, com área de 360,00m², com as seguintes divisas e
confrontações: Alinha-se de frente com a Rua Figueira, numa distância de 12,00 metros, no rumo
NS; de um lado confronta com o lote nº 12, numa distância de 30,00 metros, no rumo WE, do outro
lado confronta com o lote nº 15, numa distância de 30,00 metros, no rumo WE; e nos fundos,
confronta com o lote nº 11, numa distância de 12,00 metros, no rumo NS. Ficando assim demarcado
o lote acima descrito. Imóvel matriculado sob o nº 9.570 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Xambrê/PR.
AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 13 de junho de 2017, atualizado para R$
52.676,51 (cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), em
agosto de 2018.
DÉBITOS: R$ 12.240,99 (doze mil, duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), em 10
de junho de 2015.
DEPOSITÁRIO: JURACI ALECRIM, Depositário Público.
ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº 48/1999, em favor do Banco Banestado S/A, em trâmite na 2ª
Vara Cível da Comarca de Umuarama/PR; Penhora nos autos nº 217/1999, em favor do Banco do
Brasil S/A, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Umuarama/PR; Penhora nos autos nº
0000771-96.2009.8.16.0177; 0000032-02.2004.8.16.0177; 0001765-90.2010.8.16.0177; 000065408.2009.8.16.0177;
0000010-31.2010.8.16.0177;
0000029-37.2010.8.16.0177;
000005375.2004.8.16.0177;
0000071-86.2010.8.16.0177;
0000745-64.2010.8.16.0177;
000004076.2004.8.16.0177;
0000647-16.2009.8.16.0177;
0000907-93.2009.8.16.0177;
000078059.2009.8.16.0177;
0000028-52.2010.8.16.0177;
0000035-44.2010.8.16.0177;
000005972.2010.8.16.0177;
0000067-10.2014.8.16.0177;
0000782-28.2009.8.16.0177;
0000528PROJUDI - Processo: 0000952-97.2009.8.16.0177 - Ref. mov. 44.1 - Assinado digitalmente por Vicente de Paula Xavier Filho:03068061938
21.2010.8.16.0177, todos em favor do Município de Alto Paraíso, em trâmite na Vara da Fazenda
12/09/2018: JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO. Arq: EDITAL DE LEILÃO
Pública da Comarca de Xambrê/PR; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
LEILOEIRO: VICENTE DE PAULA XAVIER FILHO, Leiloeiro Público Oficial, JUCEPAR n.º
14/264-L

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSYQ GGD85 F6N8H PUC43

PROJUDI - Processo: 0000952-97.2009.8.16.0177 - Ref. mov. 44.1 - Assinado digitalmente por Vicente de Paula Xavier Filho:03068061938
12/09/2018: JUNTADA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO. Arq: EDITAL DE LEILÃO

leis@ilustrado.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2019
R$ 1,00
RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS

EXERCÍCIO

DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS

(a)

RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO

SALDO FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO

(c) = (a-b)

(d) = (d exercício
anterior) + (c )

(b)

4.162.880,84
4.740.935,85
5.349.709,08
5.978.503,93
6.626.253,16
7.300.231,93
7.991.112,64
8.695.059,69
9.434.319,16
10.187.465,46
10.961.102,90
11.755.927,61
12.575.667,26
13.397.624,45
14.247.180,89
15.111.200,74
15.989.789,17
16.922.614,80
17.903.241,58
18.912.793,22
19.963.525,26
21.049.889,24
22.182.170,23
23.362.235,60
8.955.380,24
8.864.000,32
8.764.109,33
8.667.605,98
8.487.846,69
8.326.571,46
8.182.982,80
8.040.156,43
7.893.641,04
7.757.375,06
7.637.299,69
7.527.036,96
7.451.195,34
7.373.143,14

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055

4.738.267,21
4.972.097,61
5.060.656,69
5.218.864,90
5.414.165,29
5.533.227,12
5.701.980,35
6.021.841,45
6.208.412,43
6.448.045,29
6.688.286,24
7.138.267,19
7.387.123,80
7.921.050,18
8.207.085,43
8.618.793,51
9.130.297,09
9.144.181,64
9.101.641,77
9.384.718,43
9.622.253,79
9.582.691,17
9.814.258,91
9.977.936,93
10.093.990,59
10.036.694,77
9.989.162,37
10.081.133,45
10.792.133,05
10.756.707,28
10.740.440,97
10.120.717,80
10.122.461,33
9.896.907,14
9.400.123,61
8.959.617,67
8.627.377,07
8.350.186,69

(575.386,37)
(231.161,76)
289.052,39
759.639,03
1.212.087,87
1.767.004,81
2.289.132,29
2.673.218,24
3.225.906,73
3.739.420,17
4.272.816,66
4.617.660,42
5.188.543,46
5.476.574,27
6.040.095,46
6.492.407,23
6.859.492,08
7.778.433,16
8.801.599,81
9.528.074,79
10.341.271,47
11.467.198,07
12.367.911,32
13.384.298,67
(1.138.610,35)
(1.172.694,45)
(1.225.053,04)
(1.413.527,47)
(2.304.286,36)
(2.430.135,82)
(2.557.458,17)
(2.080.561,37)
(2.228.820,29)
(2.139.532,08)
(1.762.823,92)
(1.432.580,71)
(1.176.181,73)
(977.043,55)

12.379.899,48
12.148.737,72
12.437.790,11
13.197.429,14
14.409.517,01
16.176.521,82
18.465.654,11
21.138.872,35
24.364.779,08
28.104.199,25
32.377.015,91
36.994.676,33
42.183.219,79
47.659.794,06
53.699.889,52
60.192.296,75
67.051.788,83
74.830.221,99
83.631.821,80
93.159.896,59
103.501.168,06
114.968.366,13
127.336.277,45
140.720.576,12
139.581.965,77
138.409.271,32
137.184.218,28
135.770.690,81
133.466.404,45
131.036.268,63
128.478.810,46
126.398.249,09
124.169.428,80
122.029.896,72
120.267.072,80
118.834.492,09
117.658.310,36
116.681.266,81

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Xambrê/PR, 06 de setembro de 2018.
FABIO CALDAS DE ARAÚJO
Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 64/2018
PROCESSO LICITATÓRIO nº 463/2018
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) veículo 0km, ano/modelo 2018/2019, de fabricação
nacional, cor branca duas portas, destinado a APAE, conforme recursos do Fundo Nacional de Assistência Social.
Emenda Parlamentar OGU 2018 nº 410660520180001, GND4. Conforme especificações no Anexo I.
IMPORTANTE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 horas, do dia 27/09/2018
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 27/09/2018, às 08:45 h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 27/09/2018, às 09:00 h.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: PREGÃO ELETRÔNICO 64/2018
e-mail: keila@cruzeirodooeste.pr.gov.br, ou www.licitacoes-e.com.br “Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste –
Setor de Compras.
Fone: (44) 3676-8150 – Fax: (44) 3676-8150 ramal 168 e 169.
Horário de expediente: das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília-DF
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua
João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal
168 e 169.
Cruzeiro do Oeste, 12/09/2018
KEILA FERREIRA DE SOUZA
PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Paraná
PORTARIA Nº375 /2.018
DE 11 DE SETEMBRO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°.
2.169 de 21 de Junho de 2018 , que institui o pagamento de diárias á servidora pública municipal para cobrir despesas
de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 03 (três) diárias de viagem, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), totalizando 990,00
(novecentos e noventa reais),para o servidor municipal Rafaela Caroline Corsini Campaner, matrícula n°.1360,
ocupante do cargo de Assistente social 40 horas,
Art. 2º - A diária será concedida no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
16/09/2018 à 19/09/2018
Saída dia 16/09/2018 ás 19:00 horas
Chegada dia 19/09/2018 às 10:00 horas
Curitiba - Pr Capacitação em Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.
I – Na concessão da diária mencionada no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado transporte coletivo.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 11 de Setembro de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 376 DE 12 DE SETEMBRO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.O PREFEITO MUNICIPAL DE
DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018,
que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e
hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 05 (cinco) diárias, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada, totalizando o valor de R$ 200,00
(duzentos reais) ao servidor municipal EDSON DA SILVA, matrícula n° 95, ocupante do cargo de Motorista, lotado na
Manutenção da Limpeza Publica, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
19/09/2018 à 23/09/2018 08h00min/
17h30min
São Tomé -Pr Para transportes de Pedras, para o Município de Douradina-Pr, com retorno para
Douradina-Pr todos os dias.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 12 de setembro de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 377 DE 12 DE SETEMBRO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°.
2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir
despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 05 (cinco) diárias, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada, totalizando o valor de R$ 200,00
(duzentos reais) ao servidor municipal JOSE WALDENIR VICENTIN, matrícula n° 99, ocupante do cargo de Motorista,
lotado na Manutenção da Limpeza Publica, no seguinte dia, local e finalidade:
Data
Horário Saída/Chegada
Destino
Motivo
19/09/2018 e 23/09/2018 08h00min/
17h30min
São Tomé -Pr Para transportes de Pedras, para o Município de Douradina-Pr, com retorno para
Douradina-Pr todos os dias.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local
de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 12 de Setembro de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE douradina

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, através de seu Prefeito, torna público que se acha aberta no setor de
licitações, a licitação abaixo relacionada:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 89/2018
TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2018
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra para construção de abrigo para carros na Unidade de
Saúde Carlos Turisco no Município de Douradina, Estado do Paraná.
ENTREGA DOS ENVELOPES:
Credenciamento, Proposta e documentação, às 10h00min do dia 02 de outubro de 2018, no setor de licitações,
situado à Avenida Barão do Rio Branco, n.º 767, Centro, Douradina-Pr.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 8.666/93.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida, junto ao setor de licitações, no
endereço acima e no site: www.douradina.pr.gov.br.
DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtido no setor de licitações ou pelo fone (44)3663-1579, ramal 217.
Douradina-Pr, 12 de setembro de 2018.
JOÃO JORGE SOSSAI
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSYQ GGD85 F6N8H PUC43

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2019

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a
RECEITAS

R$ milhares
2015

2016

2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS (I)

2.377.421,26

2.601.157,23

3.081.026,52

RECEITAS CORRENTES

2.377.421,26

2.601.157,23

3.081.026,52

1.321.523,21

1.299.170,38

1.669.619,44

1.321.523,21

1.299.170,38

1.669.619,44

998.618,24

1.084.459,68

1.242.754,86

57.279,81

217.527,17

168.652,22

57.279,81

217.527,17

168.652,22

-

-

-

Receita de Contribuições dos Segurados
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Outras Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuições
Patronal
Pessoal Civil

1.839.356,78

1.808.252,53

3.155.793,04

1.839.356,78

1.808.252,53

3.155.793,04

1.839.356,78

1.808.252,53

3.155.793,04

1.839.356,78

1.808.252,53

3.155.793,04

1.839.356,78

1.808.252,53

3.155.793,04

-

-

-

4.216.778,04

4.409.409,76

6.236.819,56

Pessoal Militar
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Para Cobertura de Déficit Atuarial
Em Regime de Débitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II)
DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS (IV)

2015

2016

2017

3.596.119,21

3.701.477,91

5.244.024,78

78.201,84

84.408,58

89.270,33

78.201,84

84.408,58

89.270,33

PREVIDÊNCIA

3.517.917,37

3.617.069,33

5.154.754,45

Pessoal Civil

3.517.917,37

3.617.069,33

5.154.754,45

-

-

-

ADMINISTRAÇÃO
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Pessoal Militar
Outras Despesas Correntes

Estado do Paraná
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispenso a licitação, com fundamento no inciso II do art. 24, da Lei n. 8.666/93, a favor da empresa IRACEMA
PERISSATO & CIA. LTDA. - EPP, para a Contratação de empresa em Razão do Preço, para a aquisição de
ferramentas e EPI’s para atender a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Douradina-Pr, no
valor de R$4.666,10(quatro mil e seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos), presente o constante dos autos.
Face ao disposto no art. 26, da Lei n. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida
publicidade.
Douradina-Pr, 11 de setembro de 2018.
Fábio da Silva
Presidente da Comissão de Licitação
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
Ratifico o ato de dispensa do senhor Fábio da Silva, Presidente da Comissão de Licitação, que dispensou, com
fundamento no art. 24, inciso II, a favor da empresa IRACEMA PERISSATO & CIA. LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ nº.
78.767.993/0001-19, para Contratação de empresa em Razão do Preço, para a aquisição de ferramentas e EPI’s para
atender a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos de Douradina-Pr, no valor de R$4.666,10(quatro
mil e seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos), presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26
da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
Publica-se.
Douradina-Pr, 11 de setembro de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito do Município

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO DE LICITANTES
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2018
O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de
Licitações, torna público, o resultado de julgamento da documentação de
habilitação da Tomada de Preços n° 011/2018, cujo objeto é a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviço em execução de obras de
perfuração de poço, serviços de instalações elétricas do poço, reservação, rede de
distribuição de água, nas Comunidades Rurais: Linha do Caximbeiro, Cruzeirinho,
Maracaju dos Gaúchos, Rancho Alegre, Linha da Capelinha, APEPU e Linha das
Flores, conforme Termo de Convênio, entre a FUNASA (Fundação Nacional de
Saúde) e “Programa de Aceleração do Crescimento PAC – FUNASA” e Município de
Guaíra. Após a análise da documentação de Habilitação, a Comissão julgou
INABILITADAS as empresas PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLOGICAS LTDA., e
RA CONSTRUÇÕES LTDA; e HABILITADAS as empresas HIDRONOROESTE
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA., e O.S.L. INFRAESTRUTURA LTDA. Fica aberto, a
partir dessa publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, da lei de licitações.
Comuniquem-se as empresas
Publique-se
Guaíra (PR), em 12 de setembro de 2018.
Anildo Morais Peraçoli /Comissão Permanente de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
ANEXO DE METAS FISCAIS

*COMISSÃO DO LEILOEIRO: Deverão ser depositados no ato da arrematação – tal como o
preço – sendo que em se tratando de arrematação, corresponderão a 5% sobre o valor da
arrematação, pagos pelo arrematante; 2% sobre o valor da avaliação nos casos de adjudicação,
pagos pelo exequente.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não atendimento de
requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor
lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele ofertado.
**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil
subsequente.
LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar
dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou poderá ofertar
lanços pela Internet, através do site www.vicenteleiloeiro.com.br, devendo, para tanto, os
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão,
confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do
leilão.
PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme
art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado
em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00
cada. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança,
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso de imóveis,
ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro
garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual
ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo
juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da
arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada
para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa
de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando
o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu
a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor do exequente, voltando
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.
OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que
não interfere na continuidade da disputa.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a executada EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
PORTO FIGUEIRA LTDA na pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais:
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso;
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada;
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do
art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez
dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Xambrê, Estado do Paraná.

Umuarama Ilustrado

Compensação Previd. do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
Termo Aditivo 133/2018
REF. CONTRATO Nº 52/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira,
casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e
domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
E. A .M.PEYERL - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº 17.238.960/0001-97, com sede
na RUA SANTA CATARINA, 1910 - CEP: 87400000 - BAIRRO: JARDIM ALVORADA, doravante denominado
CONTRATADO, neste ato representada pelo(a) EDNA ANGELA MARTINS PEYERL, portador da cédula identidade
RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. 059.997.859-79, RUA SANTA CATARINA, 1910 CASA - CEP: 87400000 - BAIRRO:
JARDIM ALVORADA, tem entre si justo e acertado na melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as
clausulas e condições seguintes:
Cláusula Primeira O objeto do presente contrato refere-se a Contratação de uma empresa para prestar serviços de
locação de 04 (quatro) veículos Kombi ano não inferior a 2004, com capacidade de no mínimo 09 (nove) lugares,
destinados ao transporte de alunos de 1ª a 5ª série do Município de Cruzeiro do Oeste, conforme a necessidade.
Com fornecimento de motorista, combustível e peças, por um período de 09 (nove) meses., da(o) Tomada de preços
2/2017, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula Segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Tomada de preços nº 2/2017, na forma da Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro.
Cláusula Terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato 52/2017, a contar do dia 21 de Setembro com vencimento em 23 de Dezembro 2018, para
dar continuidade nos serviços prestados, conforme solicitação e justificativa constante em memorando 2018006172.
Cláusula Quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Tomada
de preços 2/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 52/2017
Cruzeiro do Oeste, 03 de Setembro de 2018.
E. A .M.PEYERL - ME
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
TERMO ADITIVO Nº 128/2018
Contrato Nº 291/2017
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ES/TADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede junto a prefeitura Municipal, na Rua João Ormindo de Resende, 686, inscrito no CNPJ sob nº 76.381.854/000127, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal Interina o Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES,
brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente
e domiciliado, nesta cidade, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
NELSON ALBERTINI., pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº , com sede na RUA CEL PASSOS
MAIA, 140 - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(ª) , portador da cédula identidade RG. nº SSP/Paraná, e do CPF nº. , , tem entre si justo e acertado na
melhor forma de direito, o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira: O objeto do presente contrato refere-se a Prestação de serviços referente a locação de imóvel
destinado ao Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social na Avenida Guaíra nº 2140 por um período
de 12 meses. Órgão solicitante Secretaria Municipal da Ação Social, da (o) Processo dispensa 13/2017, que passa a
fazer parte integrante deste Contrato, nos itens adjudicados em favor da Contratada.
Cláusula segunda: O presente instrumento contratual é celebrado, pelo procedimento licitatório na Modalidade
Processo dispensa nº 13/2017, na forma Lei 8.666/93, bem como pelas demais disposições pertinentes a mesma,
subsidiariamente o Código Civil Brasileiro, bem como as cláusulas a seguirem descritas.
Cláusula terceira: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de
vigência do contrato a contar retroativo ao dia 16 de agosto de 2018 com vencimento em 16 de agosto de 2019
e acrescer ao valor mensal do contrato 6,93,76 %, referente ao índice acumulado do IGP-M, atualizando o valor
mensal em R$1.106,93(um mil cento e seis reais e noventa e três reais), para dar continuidade nos serviços prestados
conforme solicitação constante no memorando 2018006276 em anexo.
Cláusula quarta: As partes comprometem-se a manterem as mesmas condições estabelecidas pela licitação Processo
dispensa n°13/2017, que não colidirem com as disposições deste aditivo, obedecendo ao Contrato nº 291/2017.
Cruzeiro do Oeste, 21 de agosto de 2018.
NELSON ALBERTINI
Contratada
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina
Testemunhas:
1----------------------------------------2 -----------------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
DECRETO N.º 429/2018
SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), destinados a custear a despesas com serviços em Saúde destinados ao programa
de Vigilância Sanitária e Bloco de Investimentos, com recursos do Superávit Financeiro apurado das sobras liquidas
do exercício de 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Artigo 5º, inciso I da Lei n.º 51, de 07/12/2017 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA) - Publicada em
09/12/2017.
CONSIDERANDO, a insuficiência de saldos nas rubricas de despesa específica no orçamento municipal vigente.
DECRETA:
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste um CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR, no valor R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), destinados a custear a despesas com
serviços em Saúde destinados ao programa de Vigilância Sanitária e Bloco de Investimentos, com recursos do
Superávit Financeiro apurado das sobras liquidas do exercício de 2017, Repasses da fonte 497 e 500.
09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.01 – DIVISÃO REGIONAL DE SAÚDE
10.301.0020.1.035 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde
FONTE 500 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços
(1700) 4.4.90.52.00 – equipamentos e material permanente 200.000,00
09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.02 – DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0021.2.050 – Manutenção e encargos com a Vigilância Sanitária / Vigia SUS
FONTE 497 – Vigilância em Saúde
(2361) 3.3.90.30.00 – material de consumo 100.000,00
(2381) 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
60.000,00
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR............................................................ 360.000,00
ARTIGO 2º - Como recursos para a abertura do Crédito previsto no Artigo 1º deste Decreto, o Executivo Municipal,
utilizar-se-á do seguinte:
a)
O produto resultante do Superávit Financeiro apurado das sobras líquidas do exercício de 2017, apurado
através dos repasses do Programa VigiaSus e Bloco de Investimento ( Lei 4.320/64 - Artigo 43- Parágrafo 1º - item I
), conforme abaixo:
Fonte - 497 497 – Vigilância em Saúde – Superavit Financeiro do exercício anterior
160.000,00
Fonte - 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços – Superavit Financeiro do exercício anterior 200.000,00
ART. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Edifício do Paço Municipal de Cruzeiro do Oeste, aos 06(seis) dias do mês de setembro de 2018.
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina

Estado do Paraná
DECRETO Nº 293/2018
Data: 12.09.2018
Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 105.900,00 (cento e cinco mil e novecentos reais), anula
dotação orçamentária de igual valor, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I
da Lei Orçamentaria Anual nº 2.036 de 28/12/2017, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e,
considerando o memorando on-line sob o nº 193/2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 105.900,00 (cento e cinco mil e novecentos reais),
na forma abaixo discriminada:
Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
Ação: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
24 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505
3.000,00
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
127 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
0
33.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSF
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
602 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 495
30.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
720 3339030000000000000 - Material de consumo
497
20.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
786 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505
10.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
813 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas
0
1.500,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 3 - Diretoria de Cultura
Ação: 2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico
Funcional: 0013.0391.0055
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
1273
3339093000000000000 - Indenizações e restituições
893
8.400,00
TOTAL
105.900,00
Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no artigo 1° deste decreto decorrerão da anulação
orçamentária, a saber:
Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 3 - Controle Interno
Ação: 2006 - Manutenção das Atividades de Controle Interno
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
65 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505
3.000,00
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
124 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0
33.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
670 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 495
30.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2060 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
724 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
497
20.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2062 - Assistência a Entidades
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
741 3335043000000000000 - Subvenções sociais
505
10.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
810 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0
1.500,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 3 - Diretoria de Cultura
Ação: 2088 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Publico
Funcional: 0013.0391.0055
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
1274
3449051000000000000 - Obras e instalações 893
8.400,00
TOTAL
105.900,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 12 de setembro de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 377/2018
Data: 11.09.2018
Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os
memorandos on-line sob os n°s 1540/2017, 1737/2017 e 3631/2017,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir:
NOME
RG Nº
PERIODO AQUISITIVO
INICIO/FINAL
Claudemir Delfino da Silva 7.098.535-7 - SESPII/PR
2016/2017
01/10/2018 a 30/10/2018
Marcia Liz Paludo
5.374.190-8 - SESPII/PR
2017/2018
12/09/2018 a 21/09/2018
Mylene Meyre Rojas Ortelhado 3.956.778-4 - SESPII/PR
2017/2018
15/10/2018 a 24/10/2018
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 11 de setembro de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 379/2018
Data: 12.09.2018
Ementa: instaura Processo Administrativo Disciplinar e constitui Comissão para apurar os fatos, objetivando ressalvar
os interesses da Administração Municipal, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Guaíra;
Considerando a Lei nº 1.246/2003 em seus artigos 173 e seguintes e o memorando on-line sob o nº 344/2018,
RESOLVE:
Art. 1o Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de J. G. D. N. e M. R., para apurar eventuais desvios
de condutas em procedimento de liberação de exames, consoante o noticiado no ofício n° 374/2017/1PJ do Ministério
Público do Estado do Paraná e apuração da sindicância da Portaria Municipal sob o nº 082/2018, com possível
violação dos deveres funcionais previstos no artigo 130, incisos I e III da Lei Municipal nº 1246/2003.
Art. 2° Designam-se os servidores públicos municipais a seguir descritos para, sob a presidência do primeiro,
constituírem a respectiva comissão:
•
Presidente – LIVISTON RUBERTI SILVA – matrícula nº 14850/3;
•
Membro –  EMILIANO OLIVEIRA PINTO DE SOUZA – matrícula nº 29512/2
•
Membro – SELMA CRISTINA LEITE ESPADA – Matrícula nº 515/1.
Art. 3º O prazo para a Comissão concluir os seus trabalhos é de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis.
Art. 4º O desempenho das atribuições dos membros da Comissão é considerado serviço público relevante e não
será remunerado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 12 de setembro de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 381/2018
Data: 12.09.2018
Ementa: concede Licença Especial a servidora pública municipal conforme especifica, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com
as disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 2272/2018,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Especial a servidora pública municipal abaixo mencionada, ocupante do cargo de Servente
de Limpeza, durante três (3) meses, conforme segue:
Nome
RG Nº
Períodos aquisitivos
Período de gozo
Sueli Aparecida Chagas de Souza Ciciliati
5.130.885-9-SESPII/PR 2013/2018 24/09/2018 a 23/12/2018
Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 12 de setembro de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE mariluz

Estado do Paraná
Edital de Convocação PSS - Professores nº 005/2018
Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.460 de 24 de março de 2009, a Secretaria Municipal de Educação
de Mariluz, Estado do Paraná, convoca a seguinte candidata do Processo Seletivo para Professores do Ensino
Fundamental (Séries Iniciais), deflagrado pelo Edital de Processo Seletivo nº 002/2018, a se apresentar após dois
dias úteis a partir da publicação deste edital.
Professores do Ensino Fundamental (Séries Iniciais)
CLASSIFICAÇÃO
CANDIDATO
7º
Rosa Mara de Lima Souza
Mariluz, 12 de setembro de 2018.
Secretaria Municipal de Educação
Maria Madalena Batista

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Ref. DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 7-2018
Contrato nº 78-2018
Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de
direito publico interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, com sede na Rua João Ormindo de Resende,
686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal Interina a Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES,
brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente
e domiciliado nesta cidade, doravante denominado Contratante, e do outro lado a Sr(a). ISABELA CRISTINA
LONGO, brasileiro (a), inscrito (o) no CPF 052.710.789-14, residente e domiciliada à RUA EDMUNDO MERCER
JUNIOR, 420 - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominado LOCADOR.
Decidem:
Rescindir amigavelmente e sem prejuízo a nenhuma das partes a contar do dia 09 de Setembro de 2018, o Contrato
78-2018, que tem por objeto a locação de imóvel localizado na Rua Edmundo Mercer JR, nº 519, destinado ao
funcionamento do Centro de Qualificação de Cruzeiro do Oeste - PR, por um período 12 (doze) meses. Solicitado pela
Secretaria Municipal de Industria e Comércio.
Cruzeiro do Oeste, 03 de Setembro de 2018.
ISABELA CRISTINA LONGO
Contratado
MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
Prefeita Municipal Interina

câmara MUNICIPAL DE nova olimpia

Estado do Paraná
ATO Nº 009/2018
SÚMULA: Autorização para recebimento de diárias.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES, COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 001/2017.
RESOLVE
Autorizar os senhores vereadores: Erasmo Cardoso Santana, José Cícero dos Santos, José da Silva Guerra, José
de Almeida Neto Márcio Flores da Silva, Marciano Bezerra da Silva e o assessor Jurídico Marco Aurélio da Silveira
Meirelles Pinheiro a se deslocarem à cidade de Maringá-Pr, para participar do curso: A OBRIGATORIEDADE DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ASMINISATRAÇÃO PUBLICA. A DEMISSAO DOS MAUS SERVIDORES
ATRAVES DO PAD (processo administrativo disciplinar. Nos dias, 12, 13 e 14 de setembro de 2018, cabendo o
recebimento de 3 diárias a cada vereador e ao assessor.
Câmara Municipal de Nova Olímpia, 11 de setembro de 2018.
Júlio César Pradella
= Presidente =
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Umuarama Ilustrado

UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2018

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE/PR

LEI Nº 026/2018

SÚMULA: Dispõe sobre ações prioritárias da Administração
Pública Municipal, Diretrizes Gerais para Elaboração da
Proposta Orçamentária, e Normas de Execução Financeira
(LDO) a serem executadas pelo Município, no exercício de
2019, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO
DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA, APROVOU, E EU,
PREFEITO MUNICÍPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Ficam estabelecidas para o exercício de 2019 as
ações prioritárias da administração pública municipal, diretrizes gerais para
elaboração da proposta orçamentária, e normas de execução financeira, em
conformidade com o Plano Plurianual e suas alterações, com a Lei Orgânica
Municipal, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e demais legislações que
disciplinam a matéria, compreendendo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

metas fiscais
ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal;
disposições sobre alterações na legislação tributária;
estrutura e organização da lei orçamentária;
diretrizes gerais para elaboração dos orçamentos;
normas relativas à execução financeira e orçamentária;
da seguridade social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE/PR

alterações na Legislação Tributária ocorridas até 31 de dezembro do exercício corrente,
não consideradas até a vigência da presente Lei, em especial quanto:

Art. 38. O Projeto de Lei Orçamentária contemplará
recursos para concessão de auxílios, doações, transferências e subvenções a pessoas
físicas e jurídicas, visando à promoção e desenvolvimento de ações de caráter
assistencial, social, médico, educacional, cultural, esportivo, em suplementação aos
recursos de origem privada aplicados a esses objetivos.

Art. 15 . Os tributos municipais poderão ter um desconto de
no máximo 50% do valor lançado, caso seja pago dentro do prazo de vencimento.
Parágrafo Único – Os valores apurados no “caput” deste
artigo não serão considerados na previsão da receita de 2019 nas respectivas rubricas
orçamentárias.
Art. 16 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei,
poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular
o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes
integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados
no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto
orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois
subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 17 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em
dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão
ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de
receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 18 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou
benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita,
somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da
LRF).

CAPÍTULO IV
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE/PR

CAPÍTULO I - DAS METAS FISCAIS

Art. 19 - A Proposta Orçamentária será composta por:

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas,
resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2019 estão
identificados
nos Demonstrativos
anexos a DE
estaCRUZEIRO
Lei, em conformidade
com a Portaria nº
PREFEITURA
MUNICIPAL
DO OESTE/PR
587, de 29 de agosto de 2005-STN.

Parágrafo Único - Os municípios com população inferior a
cinqüenta mil habitantes estão obrigados por força do Art. 63, inciso III, da LRF, a partir
do exercício de 2005, a elaborar o Anexo de Metas Fiscais de que trata o Art. 4º, § 1º,
na forma definida na Portaria nº 587/2005-STN.
Rua João Ormindo de Rezende, 686
Cruzeiro do Oeste – Pr
Cep: 87.400-000
Telefone: (44)3676-8150

www.cruzeirodooeste.pr.gov.br
Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá
as Entidades da
Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos,
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4 º - Os Demonstrativos de Metas Fiscais referidos no Art.
2º estão no Anexo I desta Lei, constituindo-se dos seguintes:

Demonstrativo das Metas Anuais;

Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das
Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Demonstrativo das Metas Fiscais Atuais Comparadas
com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos
Obtidos com a Alienação de Ativos;

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências;

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado;
- Estimativa e compensação de renúncias de receita.
 Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
 Projeção Atuarial do RPPS
Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo,
serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas
Fiscais do Município.

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE/PR

I.
às modificações na Legislação Tributária decorrentes
da revisão de Sistemas Tributários;
II. à concessão e ou redução de isenções fiscais;
III. à revisão de alíquotas dos tributos de competência; e
IV. ao aperfeiçoamento do sistema de controle e cobrança da
Dívida Ativa Municipal.
V. a concessão de refinanciamentos fiscais – REFIS.

Rua João Ormindo de Rezende, 686

Cruzeiro
do Oeste – Pr
I. legislação e resumos da receita, referentes aos
orçamentos
Cep: 87.400-000
fiscal e próprio da administração direta;
Telefone: (44)3676-8150
www.cruzeirodooeste.pr.gov.br
II. orçamento fiscal, compreendendo os
orçamentos dos
Poderes Executivo e Legislativo;
III. orçamento do Fundo de Previdência Municipal,
IV. orçamento do FUNREBON

Art. 20 - Os Orçamentos Fiscal e próprio do Fundo de
Previdência do Município discriminarão as receitas por sua natureza, de acordo com o
anexo I e as despesas por órgãos, unidades orçamentárias, projetos e ou atividades,
segundo a classificação funcional e natureza dos gastos, nos moldes do anexo II da
Portaria Interministerial n.º 163, de 04 de maio de 2001, com as modificações trazidas
pelas Portarias Interministeriais n.ºs 325 e 519/2001, até o nível de modalidade de
aplicação, nos termos do Art. 6º da citada Portaria.

Art. 21 - As programações dos Fundos Municipais de: Saúde,
Assistência Social, e dos Direitos da Criança e do Adolescente e FUNREBON, serão
abertos como atividades nas unidades orçamentárias a que estiverem subordinadas.

Parágrafo Único. O orçamento e o acompanhamento da
execução orçamentária, financeira, patrimonial e a escrituração contábil do Fundo de
Previdência Municipal será organizado de forma independente dos demais orçamentos
do Município.
CAPÍTULO V
DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS
Art. 22 . Dos montantes estabelecidos na proposta
orçamentária para o exercício financeiro de 2019 1%(um por cento) será consignado em
Reserva de Contingência, para efeito do disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, para atender passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Parágrafo Único
- Os recursos da Reserva de
Contingência destinados a riscos fiscais, poderão ser utilizados por ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de
dotações que se tornaram insuficientes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
Art. 23. Serão classificados na dotação orçamentária sob o
código 90.00 – 9999.99 - Reserva de Contingência, os recursos consignados em
Reserva de Contingência.

§ 1º Para consecução do proposto neste artigo, fica o Poder
Executivo autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas interessadas
na parceria, observados a existência de lei autorizatória específica e o disposto nos
artigos 16 a 19 da Lei Federal nº 4.320/64
§ 2º Não serão concedidos auxílios, doações, transferências
e subvenções para cobertura de déficits ou prejuízos de pessoas jurídicas.
§ 3º Os programas de assistência social que contemplem
fornecimento de remédios, cestas básicas, passagens, e a cobertura de outras
necessidades de pessoas físicas, deverão estar em conformidade com as normas do
Sistema Único de Saúde – SUS do Diagnóstico Social do Município, estarem previstos
na Lei Orçamentária ou em Créditos Adicionais, e em normas complementares.
§ 4º No Projeto de Lei Orçamentária, em suas emendas e
alterações, fica vedado à inserção de projetos ou atividades cuja dotação orçamentária
programada não seja suficiente à cobertura integral dos custos no decorrer do exercício,
bem como, não serão identificadas instituições privadas a serem beneficiadas com
transferências, auxílios e subvenções econômicas ou sociais, observadas as normas da
Lei Complementar Federal nº 101/00 e Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios
com a administração direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
destinados a cobertura de despesas de natureza institucional de outros entes da
Federação.
Parágrafo primeiro - Na autorização prevista no caput deste
artigo, se inclui os Consórcios Públicos Intermunicipais bem como atendimentos na área
de saúde para municípios, conforme termo de parceria (ou instrumento congênere) a ser
firmado entre as partes.
Parágrafo segundo: Também poderá o Poder Executivo,
mediante condições a serem estabelecidas em lei específica, celebrar Convênios ou
termos congêneres com associações de estudantes para o transporte de alunos para
outros municípios.
Art. 40. Acompanhará o Projeto de Lei Orçamentária, relação,
em ordem cronológica, das sentenças judiciais a serem pagas no exercício seguinte.
Art. 41. Ficam o Prefeito Municipal, no âmbito do Poder
Executivo (incluído Fundo de Previdência Municipal), e o Presidente da Câmara, no
âmbito do Poder Legislativo Municipal, nos termos da Constituição Federal, autorizados
a abrirem créditos Adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) dos
MUNICIPAL
DE CRUZEIRO
DO respectivamente,
OESTE/PR
orçamentos PREFEITURA
das despesas do
Poderes Executivo
e Legislativo,
nos
termos da Legislação vigente.
Rua João Ormindo de Rezende, 686
Cruzeiro do Oeste – Pr

Cep: 87.400-000
Art. 42. Não sendo devolvido o autógrafo de Lei orçamentária
Telefone: (44)3676-8150
até o inicio do exercício de 2019 ao Poder Executivo, fica este autorizado
a realizar a
www.cruzeirodooeste.pr.gov.br
proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base
de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

Art. 43. O Poder Legislativo Municipal poderá criar, no
exercício de 2019, um Fundo Específico para investimento em obras, cujos detalhes e
condicionantes serão discriminados mediante lei específica.
CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Art. 44. As programações de gastos, em qualquer dos
orçamentos, deverão apresentar consonância com as prioridades governamentais
estabelecidas no Plano Plurianual e na presente Lei.
Art. 45. Os recursos recebidos pelo Município, provenientes
de convênios, ajustes, acordos e outras formas de contratos e ou transferências
efetuadas por outras esferas de governo ou pelo setor privado, deverão ser registrados
como receita e suas aplicações programadas nas despesas orçamentárias, só podendo
sofrer desvinculação por lei específica.
Art. 46. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, o
Executivo Municipal, com o objetivo de ajustar o montante de gasto à capacidade de
arrecadação, estabelecerá, por meio de ato próprio, o Orçamento Liberado, as parcelas
de dotações em Recursos a Programar e em Recursos Diferidos e o cronograma
financeiro de desembolso.
§ 1º. Entende-se por Orçamento Liberado, o produto entre o
Orçamento Inicial e as parcelas de dotações consignadas em Recursos a Programar e
em Recursos Diferidos.

Rua João Ormindo de Rezende, 686

Cruzeiro
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Art. 24. No Projeto de Lei Orçamentária Anual
as do
receitas
Cep: 87.400-000
serão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1ºTelefone:
de Agosto
de
(44)3676-8150
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2018 (base de correção relativa a 31 de Julho de 2018).

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em
valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e
Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência e para os dois
seguintes.

Parágrafo único - Os valores da receita e despesa
apresentadas no Projeto de Lei Orçamentária Anual, poderão ser atualizados antes do
início da execução orçamentária, mediante a aplicação de Índice Nacional de Preços ao
Consumidor, considerado no período de julho (inclusive) a novembro (inclusive) e
previsão do respectivo índice para dezembro de 2018, e ainda, corrigidos durante o
exercício de 2019 pelo mesmo índice, trimestralmente.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios deverão levar em
conta a previsão
de aumento
ou redução
das despesasDO
deOESTE/PR
caráter continuado,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE CRUZEIRO
resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades

Art. 25. O Projeto de Lei do Orçamento para 2019 destinará
recursos para atender prioritariamente:

incentivadas, inclusão ou eliminação de
constantes, utilizam o parâmetro Índice
pela Portaria nº 587/2005 da STN.

Rua João Ormindo de Rezende, 686
programas, projetos ou atividades.
Osdo valores
Cruzeiro
Oeste – Pr
87.400-000
Oficial de Inflação Anual, dentre osCep:
sugeridos
Telefone: (44)3676-8150
www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", serão calculados
mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual,
multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da
LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o
resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado

I. ao pagamento de precatórios judiciais apresentados até 1º
de julho do presente exercício;
II. as despesas com pessoal ativo, inativo e encargos sociais;
III. ao pagamento do serviço da dívida pública e da dívida
para com o Fundo de Previdência Municipal, apurado segundo cálculo atuarial;
IV. aos empréstimos e as contrapartidas de programas objeto
de financiamentos;
V. a manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo
com o artigo 212 da Constituição Federal e Emenda nº 14/96 ; e
VI. ao custeio do plano complementar ao Sistema Único de
Saúde;
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de
Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá
ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto
Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da
Constituição Federal).

Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo
análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como
metas.

Art. 26. O Poder Legislativo, até o dia 31(trinta e um) do mês
de Agosto do presente exercício, em conformidade a Emenda Constitucional nº 25/00,
encaminhará a proposta orçamentária da Câmara, limitada a 7% da receita tributária e
das transferências
previstas
no § 5º, doDE
artigo
153 e nos
158 e 159 da
PREFEITURA
MUNICIPAL
CRUZEIRO
DOartigos
OESTE/PR
Constituição Federal, para fins de inclusão no Orçamento Geral do Município.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS
FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 27. As receitas do Orçamento Geral do Município serão
programadas para atender prioritariamente gastos com pessoal e encargos sociais,
encargos e principal da dívida, precatórios judiciários, manutenção das atividades e dos
João Ormindo de
686
bens públicos e contrapartidas de financiamentos e de convêniosRuarecebidos
deRezende,
Órgãos
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de suas Secretarias de Estados e seus órgãos.

Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, os
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três
Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida
Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com
memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a
consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

§ 1º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises,
os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os
mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM
A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 8º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da
MUNICIPAL
DE também,
CRUZEIRO
OESTE/PR
evolução PREFEITURA
do patrimônio líquido,
estabelece
que DO
os recursos
obtidos com a
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alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados
em
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despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência
social, geral
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ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos
Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, estabelece de onde foram obtidos os
recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado
a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO
NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

Parágrafo Único. Os recursos do Tesouro Municipal somente
poderão ser programados para atender despesas de capital depois de atendidas as
despesas de que trata este artigo.

Art. 28. O produto da alienação de bens e direitos
pertencentes a Poder Público Municipal será aplicado no atendimento de despesas de
capital.

Parágrafo único. A lei poderá destinar parcela dos recursos a
que se refere este artigo para custeio de despesas com o regime de previdência
Municipal.

Art. 29. O Poder Executivo incluirá na previsão das receitas
recursos à conta de Operações de Crédito a serem contratados até o limite das despesas
de capital fixadas para o período.

§ 1º. A programação das despesas a serem custeadas com
recursos de operações de crédito não poderá exceder o montante das despesas de
capital fixadas no orçamento, salvo existência de lei específica autorizando a
aplicação em despesas correntes, observado o disposto no inciso III, do Art. 167 da
Constituição Federal.

§ 2º. O Poder Executivo fará constar da programação
orçamentária da despesa custos com juros e outros encargos decorrentes da
contratação de operação de crédito e de operações de crédito por antecipação de
receita, observado o disposto na Seção IV, da Lei Complementar 101/00 e demais
normas que regem a matéria.

Art. 30. Constará do Projeto de Lei Orçamentária
demonstração dos efeitos sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções,
anistias, remissões
e qualquer
benefício DE
de natureza
financeira,
tributária e creditícia,
PREFEITURA
MUNICIPAL
CRUZEIRO
DO OESTE/PR
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METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 09 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o
demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo
que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três
exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os
objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº
587/2005-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores
arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores
e das previsões para 2019, 2020 e 2021.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 10 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é
indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou
seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas nãofinanceiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário
deverá obedecer
à metodologia
estabelecida
pelo Governo
Federal, através das
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE CRUZEIRO
DO OESTE/PR
Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da
contabilidade pública.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE
ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.
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Art. 11 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a
metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado
Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzida o
Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que
resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e
deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS
ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 12 - Dívida Pública é o montante das obrigações
assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos,
operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e
Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios
anteriores e da projeção dos valores para 2019, 2020 e 2021.

CAPÍTULO II
AÇÕES PRIORITÁRIAS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 13 - As ações prioritárias, objetivos e metas constantes
do Plano Plurianual (em execução) para o exercício de 2019 fixados em Lei Municipal,
passam, a partir da edição da presente Lei, a vigorar de acordo com as Ações
Programáticas estabelecidas no Anexo VI.

CAPÍTULO III
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 14 - O Executivo Municipal, no decorrer do exercício
seguinte, mediante a edição de ato próprio, poderá ajustar o orçamento em face de
Rua João Ormindo de Rezende, 686
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Art. 31. A programação da despesa destinada a cobertura
dos gastos com pessoal e encargos sociais à conta de recursos do Orçamento Fiscal,
será fixada em até 60% da receita corrente líquida e não poderão exceder os seguintes
limites:
6% (seis por cento) para o Legislativo;
54% (Cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
Parágrafo único. Para fins de cálculo, entende-se como
despesas com pessoal, o disposto no art. 18, da Lei Complementar Federal nº 101/00.

Art. 32. O Projeto de Lei Orçamentária considerará, na
programação das despesas com pessoal, os efeitos da implantação do Plano de Cargos
e Salários, do reenquadramento de professores, de adicionais por tempo de serviço,
decorrentes da programação de reajuste salarial aos servidores e agentes políticos e do
aumento de número de vagas para as diversas áreas da Administração.
§ 1º. Os custos decorrentes da implementação das ações
programadas no caput neste artigo serão custeados com recursos do orçamento fiscal e
próprios dos órgãos da administração indireta.
§ 2º. Na Lei Orçamentária anual, será destinado no mínimo
60% (sessenta por cento) dos recursos provenientes do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, para
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades no
ensino fundamental público, conforme o disposto na Emenda Constitucional nº 14/96.
§ 3º - Será destinado o percentual mínimo de 15% para os
dispêndios com as ações e serviços públicos de Saúde, nos termos da Emenda
Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000.

Art. 33 – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo
autorizados a abrirem concurso público para preenchimento de vagas de cargos efetivos
e cadastro de reserva, em observância ao disposto na lei e resolução (respectivamente)
de cargos e salários e legislação pertinente.

§ 2º Entende-se por Recursos a Programar, parcelas de
dotações orçamentárias indisponíveis para emissão de notas de empenho e ou
assunção de despesas.
§ 3º Entende-se por Recursos Diferidos, parcelas de
dotações orçamentárias destinadas a atender despesas empenhadas e programadas
para pagamento no exercício seguinte.
Art. 47. É vedada a emissão de nota de empenho e ou
assunção de despesa à conta de Recursos Diferidos, sem que os recursos financeiros
necessários
a integral quitação
do compromisso
assumido estejam
disponíveis.
PREFEITURA
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a de
execução
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os respectivos montantes não sejam alterados.

Art. 49. A liberação de Recursos a Programar para emissão
de notas de empenho e ou assunção de despesas, depende da existência de superávit
a ser demonstrado através da apuração comparativa entre a receita re-estimada para o
exercício e o orçamento liberado.

Art. 50. Para consecução das Ações Programáticas e com
base na reestimativa da receita a ser arrecadada pelo tesouro municipal, a Secretaria de
Finanças estabelecerá cotas mensais para emissão de notas de empenho e ou assunção
de despesas.
Art. 51. As obras iniciadas sob a responsabilidade do
Município, terão prioridade na alocação dos recursos orçamentários e financeiros, até
sua conclusão.
Art. 52. As programações custeadas com recursos
provenientes de convênios, contratos e operações de crédito não contratadas, ficarão
condicionadas à efetiva formalização dos instrumentos.

Art. 53. A implementação do disposto nos artigos 28 e 29 da
presente lei fica condicionada a observância das normas e limites estabelecidos nesta
Lei, e será precedida de declaração do Administrador Municipal assegurando que o
aumento tem adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento anual,
informando a origem dos recursos financeiros destinados à sua cobertura.
Art. 54. Visando adequar as estruturas do orçamentoprograma às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o
Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, na medida das necessidades, a
alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2019 no que couber:
I. Por meio da abertura de crédito adicional suplementar,
ajustar os valores das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento de pessoal e
encargos sociais e ao pagamento de encargos e do principal da dívida pública e, desde
que tecnicamente justificado, os valores programados em outras despesas correntes e
de capital custeados com recursos do tesouro municipal e de outras fontes, utilizando
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
DO4.320/64.
OESTE/PR
como recursos
às formas previstas
no artigo
43,CRUZEIRO
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II.
As autorizações contempladas neste artigo são
extensivas a dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e as
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Art. 55. A contratação, prorrogação e
confessadas, de operações de crédito e de operações de crédito por antecipação de
receita dependem de lei autorizatória específica, observadas as normas que disciplinam
a matéria.
Art. 56. A avaliação da gestão fiscal, do equilíbrio
orçamentário e financeiro e do controle dos custos e resultados dos programas, projetos
e atividades financiados com os recursos dos orçamentos, serão efetuados de acordo
com a legislação vigente.

§ 1º Em caso de déficit ou da constatação da impossibilidade
do cumprimento das metas de resultado primário ou nominal nos trinta dias
subseqüentes, deverão ser estabelecidas medidas para redução da execução
orçamentária e da movimentação financeira.

§ 2º Caso seja necessária a limitação de empenho das
dotações orçamentárias e da movimentação financeira para cumprimento ao disposto no
art. 9º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, será fixado em ato próprio os
limites de empenho nos percentuais e montantes estabelecidos para cada órgão e
excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução
e de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais
constantes da Lei Orçamentária de 2019.

Art. 57. Restabelecida a capacidade financeira da receita
prevista, ainda que parcial, a retomada da execução orçamentária dar-se-á nos limites
das disponibilidades, mediante ato do Executivo, suspendendo os efeitos das medidas
de contenção editadas por força da aplicação do disposto no artigo 39, § 2º.
CAPÍTULO VII
DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 58. Em obediência ao princípio da unidade orçamentária,
fica o Poder Executivo incumbido de incluir na Proposta Orçamentária do Executivo
Municipal para o exercício de 2019, a Proposta do Fundo de Previdência Municipal de
Cruzeiro do Oeste.
§ 1º Na estimativa das receitas devem ser consideradas as
contribuições
patronal e dos
servidores, DE
oriundas
de aplicações
financeiras, doações,
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o pagamento de inativos e pensionistas, prever ampliação de aposentadorias
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de serviço, por invalidez, o pagamento de pensões e o reajuste salarial programado
nesta Lei.

§ 3º Os custos das despesas programadas no parágrafo
anterior correrão a conta de recursos em poder do Fundo de Previdência do Município.
§ 4º Visando assegurar liquidez e rentabilidade na aplicação
de recursos do Fundo de Previdência a Diretoria, além das normas estabelecidas na Lei
complementar nº 101/00 e na Lei Municipal, a cada quadrimestre deve ser procedida à
avaliação da situação financeira, patrimonial e anualmente avaliação atuarial com o
objetivo de em caso de déficit, corrigir o percentual de contribuição, estabelecer limites
de gastos e evitar eventuais perdas que possam colocar em risco a saúde financeira do
Fundo.

Art. 34. O Poder Executivo fica autorizado a incluir na
Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, custos com ampliação de ações nas

CAPÍTULO VIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE/PR
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infra-estrutura,
urbanismo e

ANEXOS A LEI

áreas de educação, saúde, esporte, ação social, cultura,
aperfeiçoamento administrativo e com a criação do programa de apoio e financiamento
a implantação de indústrias, de fomento a agropecuária e de estímulo ao comércio.

Parágrafo Único - Os custos decorrentes da implementação
das ações programadas no caput deste artigo, correrão a conta de recursos do
orçamento fiscal.

Art. 35. As despesas consideradas irrelevantes, assim
consideradas aquelas que não ultrapassarem o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
estabelecido no art. 24 da Lei nº 8.666/93 para a dispensa de licitação na modalidade
Carta Convite (compras e serviços)
poderão ser processadas em regime de
adiantamento, de conformidade com o que dispõe o Art. 68, da Lei Federal nº 4.320/64.

Parágrafo Único – Para fins do disposto no Art. 16, Parágrafo
3º da Lei Complementar n. 101 de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as
despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), no casa de
aquisição de bens ou prestação de serviços, e de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Art. 59. Fazem parte da presente Lei de Diretrizes
Orçamentárias, os seguintes anexos:
Demonstrativo – Riscos Fiscais e Providências
Demonstrativo - Metas Fiscais – Metas Anuais
Demonstrativo - Metas Fiscais do Exercício Anterior
Demonstrativo - Metas Fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios
anteriores
Demonstrativo - Evolução do Patrimônio Liquido
Demonstrativo - Aplicações de Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
Estimativa e compensação de renúncias de receita

incorporadas emendas, que:

e da presente lei;

Art. 36. Ao Projeto de Lei Orçamentária Anual poderão ser

I. sejam compatíveis com as disposições do Plano Plurianual

II. indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os
provenientes da anulação de despesas, excluídas as que:
a) incidam sobre dotações para pessoal ativo, inativo e seus
encargos;
b) sobre o serviço da dívida;
c) sobre dotações custeadas com recursos provenientes de
convênios, operações de crédito e outras formas de contrato, bem como de suas
contrapartidas;

Art. 37. É vedada a inclusão no projeto de lei orçamentária
de créditos orçamentários com finalidade imprecisa, com dotação ilimitada, destinados a
investimento com duração superior a um exercício que não esteja previsto no PPA ou
em lei que autorize sua inclusão.
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Art. 60. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO
OESTE, 11 DE SETEMBRO DE 2018.

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL INTERINA

sÚMULA DE RECEBIMENTo
DE LICENÇA DE oPERAÇão
Nozima & Nozima LTDA - ME torna público que recebeu do IAP, a Licença de

Operação para fabricação de doce de leite, fabricação de derivados do cacau e de
chocolates instalada na Rodovia PR 490 km 1, s/n, Parque Industrial, São Jorge do
Patrocínio - PR.

sÚMULA DE REQUERIMENTo
DE LICENÇA DE oPERAÇão
CARLOS MARCELO MARTINS torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de

Operação para PISCICULTURA, PESQUE PAGUE E LAZER instalado na Gleba São
Vicente, LOTE 172/173/174-A, no município de Altônia/PR.

sÚMULA DE RECEBIMENTo
DE
LICENÇA DE INsTALAÇão
CARLOS MARCELO MARTINS torna público que recebeu do IAP, a Licença de

Instalação para PISCICULTURA, PESQUE PAGUE E LAZER (LI 22625) a ser
implantado na Gleba São Vicente, LOTE 172/173/174-A, no município de Altônia/PR.

sÚMULA DE RECEBIMENTo DE
RENovAÇão
DE LICENÇA DE oPERAÇão
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP, a renovação da Licença de
Operação para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
CNPJ: N° 79.114.450/0155-10
ATIVIDADE: Unidade de recebimento, armazenamento e transbordo de grãos
ENDEREÇO: Rodovia PR 82 KM 1,5 LT 1-A da Gleba Nº 08 – Serra dos Dourados
MUNICÍPIO: Douradina /PR

CâMARA MUNICIPAL DE NovA oLíMPIA

Estado do Paraná
ATO Nº 009/2018
SÚMULA: Autorização para recebimento de diárias.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE NOVA
OLÍMPIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº
001/2017.
RESOLVE
Autorizar os senhores vereadores: Erasmo Cardoso Santana, José Cícero dos
Santos, José da Silva Guerra, José de Almeida Neto Márcio Flores da Silva,
Marciano Bezerra da Silva e o assessor Jurídico Marco Aurélio da Silveira Meirelles
Pinheiro a se deslocarem à cidade de Maringá-Pr, para participar do curso: A
OBRIGATORIEDADE DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ASMINISATRAÇÃO
PUBLICA. A DEMISSAO DOS MAUS SERVIDORES ATRAVES DO PAD (processo
administrativo disciplinar. Nos dias, 12, 13 e 14 de setembro de 2018, cabendo o
recebimento de 3 diárias a cada vereador e ao assessor.
Câmara Municipal de Nova Olímpia, 11 de setembro de 2018.
Júlio César Pradella
= Presidente =

MUNICIPIo DE PÉRoLA

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 543/2018
Concede Férias a servidora MARIA NOGUEIRA e da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora MARIA NOGUEIRA, brasileira, portadora do CPF nº
739.976.509-00, ocupando o cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, 30(trinta) dias de Férias, referente ao período aquisitivo de
(2017/2018) a partir de 11/09/2018 a 10/10/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 12 de Setembro de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 544/2018
Concede Licença Premio a servidora CLEONICE APARECIDA SCALCO FAVERO e
da outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora CLEONICE APARECIDA SCALCO FAVERO, matricula
nº 1619-5, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.237.374-5, SESP/
PR, CPF nº 838.338.979-53, ocupando o cargo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao
período aquisitivo de (2005/2010), a partir de 24/09/2018 a 22/12/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 12 de Setembro de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 545/2018
Concede Licença Premio a servidora LUCIMARA SIMONATO MILANI BONIN e da
outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e
CONSIDERANDO o contido no parágrafo único do artigo 139, da Lei Complementar
nº 02, de 12 de Abril de 2010(Estatuto dos Servidores Públicos),
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora LUCIMARA SIMONATO MILANI BONIN, matricula nº
1354-4, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.484.726-4, SESP/
PR, CPF nº 034.701.149-78, ocupando o cargo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao
período aquisitivo de (2002/2007), a partir de 24/09/2018 a 22/12/2018.
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 070/2017, que concede Gratificação de
Coordenação a servidora, a partir de 24 de Setembro de 2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 12 de Setembro de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito
PORTARIA Nº 546/2018
Concede Licença Premio a servidora LUCIMARA SIMONATO MILANI BONIN e da
outras providencias.
O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora LUCIMARA SIMONATO MILANI BONIN, matricula nº
1617-9, brasileira, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 4.484.726-4, SESP/
PR, CPF nº 034.701.149-78, ocupando o cargo de Professor, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, LICENÇA PREMIO, referente ao
período aquisitivo de (2005/2010), a partir de 24/09/2018 a 22/12/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua Publicação.
Pérola/Paraná, 12 de Setembro de 2018.
DARLAN SCALCO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2018
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições, faz saber que se encontra aberta licitação na modalidade
Pregão Presencial nº. 070/2018, visando à aquisição de materiais para perfuração
de poços artesianos nas comunidades: Nogueira, Pavan, Napoleão e Paccor no
Município de Tapejara, conforme descrição constante no Termo de Referência –
Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 25 de setembro de
2018, às 09h00min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, o Decreto
Municipal nº. 001/06, e tendo a aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e
da Lei Estadual nº. 15.608/07, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso.
Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara,
junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR, 11 de setembro de 2018.

sAMAE – sERvIÇo AUTÔNoMo MUNICIPAL DE
ÁgUA E EsgoTo CoNvENIADo CoM A FUNDAÇão
NACIoNAL DE sAÚDE
Rua Pref. Carlito S. Villela, 376 - Centro - Caixa Postal: 13 - Fone: (44) 3677-1229

CGC/MF - 80.907.835/0001-69 - CEP: 87.430-000 - TAPEJARA - PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018
MODALIDADE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: Dispensa nº 038/2018
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Diretor: Ramiro Cândido de Souza Junior
CNPJ – 80.907.835/00001-69
CONTRATADA: MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - ME
CNPJ–04.151.335/0001-61
OBJETO:
Aquisiçao de luvas e lacres a serem utilizados pelo Samae de Tapejara
VALOR:
R$1.672,00 (um mil, seiscentos e setenta e dois reais).
Tapejara, 12 de setembro de 2018.
Ramiro Cândido de Souza Junior
MARINO PADOVAN
Diretor
Sócio
Samae de Tapejara
MARGEM COM DE MAT HID LTDA - ME

CâMARA MUNICIPAL DE TERRA RoXA

Estado do Paraná
EDITAL DE CHAMAMENTO
PARA
AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAÚDE - 2º quadrimestre de 2018.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná,
amparado no disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº. 101/2000 e tendo
em vista o disposto no art. 15 e seu § 2º da Instrução Técnica nº. 23/2004 do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná,
Torna público a realização pela COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE
E ASSISTÊNCIA SOCIAL, AUDIÊNCIA PUBLICA DA SAÚDE no próximo dia 27
de setembro de 2018 (quinta feira), com início às 15h00min, nas dependências da
Câmara Municipal, para prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2018.
Atendendo princípios da administração publica, consagrados em textos legais,
fazemos chamamento publico para assistir a audiência desta Comissão, consoante
§ 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Edifício da Câmara Municipal de Terra Roxa, aos 12 de setembro de 2018.
GENIVALDO MAGNONI BORTOLI
Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RoXA

Estado do Paraná
EDITAL DE DIVULGAÇÃO E CHAMAMENTO PARA AUDIÊNCIA
PUBLICA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE DE
2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO
PARANA, com base no disposto no § 4º, do Art. 9º da Lei n° 101/2000
de 04 de maio de 2000.
Torna público e convida a todos os munícipes terraroxenses
interessados, que fará realizar AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 27 de
setembro de 2018, quinta feira, com início às 17h00min, no recinto
do prédio onde são realizadas as sessões da Câmara Municipal de
Vereadores de Terra Roxa/Pr, sito a Rua Parigot de Souza nº 78 Terra Roxa/PR, oportunidade em que o Poder Executivo demonstrará
e avaliará o cumprimento das metas fiscais, prestando Contas do 2º
quadrimestre de 2018, (maio a agosto/2018), em atendimento ao § 4º,
do Art. 9º da Lei nº101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Município de Terra Roxa/PR, em 12 de setembro de 2018.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2019

ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2019

LRF, art.4º, §2º, inciso III

2017

RECEITAS REALIZADAS

2016

2015

(b)

(c )

(a)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis

-

19.800,00
19.800,00
-

2017

DESPESAS EXECUTADAS

(d)

SALDO FINANCEIRO

2015

(e)

(f)

-

-

-

-

-

-

2017

2016

(g) = ((Ia-IId)+IIIh)

(h) = ((Ib-IIe)+IIIi)

19.800,00

19.800,00

VALOR (III)

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)
Metas Previstas
em <Ano-2>
ESPECIFICAÇÃO
% PIB
2017
(a)
Receita Total
65.549.542,97 0,000
Receitas Primárias (I)
63.669.998,47 0,000
Despesa Total
65.549.542,95 0,000
Despesas Primárias (II)
64.463.542,95 0,000
Resultado Primário (III) = (I–II)
(793.544,48) 0,000
Resultado Nominal
2.500.000,00 0,000
Dívida Pública Consolidada
6.500.000,00 0,000
Dívida Consolidada Líquida
6.000.000,00 0,000

-

2016

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio dos Servidores Públicos

R$

R$ 1,00
Metas Realizadas
em <Ano-2>
2017
(b)
67.337.417,82
65.208.335,31
67.822.131,33
66.340.033,59
(1.131.698,28)
2.564.261,83
6.518.720,62
6.904.461,22

Variação
% PIB

Valor
(c) = (b-a)
1.787.874,85
1.538.336,84
2.272.588,38
1.876.490,64
(338.153,80)
64.261,83
18.720,62
904.461,22

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

%
(c/a) x 100
3%
2%
3%
3%
43%
3%
0%
15%

Fonte:
Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

2015

(i) = (Ic-IIf)

-

Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Indianópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2019
AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)
TRIBUTO

2019
ARF (LRF, art.4º, §3º)

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
SETORES/ PROGRAMAS/
BENEFICIÁRIO

MODALIDADE

2019

2020

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES
Descrição
Demandas Judiciais
Dívidas em Processo de Reconhecimento
Avais e Garantias Concedidas
Assunção de Passivos
Assistência Diversas
Outros Passivos Contingentes
SUBTOTAL

2021

SEM ESTIMATIVA DE RENÚNCIA DE
RECEITAS

PROVIDÊNCIAS
Valor
Descrição
600.000,00 Corte de gastos e incremento nas receitas ICMS Ecológico
ISS Bancos/Cartórios e Taxas

Valor
600.000,00

600.000,00 SUBTOTAL

600.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS
Descrição
Valor
Frustração de Arrecadação
Restituição de Tributos a Maior
Discrepância de Projeções
Outros Riscos Fiscais
Assistência Diversas
Outros Passivos Contingentes
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
600.000,00 TOTAL

PROVIDÊNCIAS
Descrição

Valor

600.000,00

Fonte:
Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

TOTAL
Fonte:
Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

TRIBUTO

-

-

-

-

MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

IPTU
Anistia
ESTADO
DO PARANÁ
ITBI
RemissãoORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES
ISS
Subsídio
ANEXO DE METAS FISCAIS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Crédito
Presumido Concessão
de Isenção em caráter não geral
EVOLUÇÃO DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
TAXAS
Alteração
de Alíquota ou Modificação de Base de Cálculo
2019
COSIP
Outros Benefícios
SANÇÕES APLIC PELO TCE/PR
CONTRIBUIÇÃO
DOinciso
SEGURADO
AO RPPS
LRF, art.4º, §2º,
III
R$
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
PODER EXECUTIVO
TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
2017
%
2016
%
2015
%
APORTES
- PLANO FINANCEIRO
Patrimônio/Capital
0%
0%
0%
APORTES
Reservas- PLANO PREVIDENCIÁRIO
0%
0%
0%
PARCELAMENTO
DE DÉBITOS
Resultado Acumulado
154.052.010,06
100%
154.556.889,16
100%
150.719.906,96
100%
CONTRIB
JUDIC
TOTAL SEGURADO AO RPPS - SENT
154.052.010,06
100%
154.556.889,16 100% 150.719.906,96 100%
OUTROS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
REGIME PREVIDENCIÁRIO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017
%
2016
%
2015
%
Patrimônio/Capital
0%
0%
0%
Reservas
0%
0%
0%
Resultado Acumulado
(53.893.244,97) 100%
(55.075.068,18) 100%
(55.075.068,18) 100%
TOTAL
(53.893.244,97) 100%
(55.075.068,18) 100% (55.075.068,18) 100%
Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Indianópolis

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto
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RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)
RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
Receitas Correntes
Contribuições
Contribuições Sociais
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários

597.351,68

13,95

2.235.191,30

52,19

2.047.808,70

4.283.000,00

597.351,68

13,95

2.235.191,30

52,19

2.047.808,70

1.183.000,00

193.806,42

16,38

774.235,76

65,45

1.183.000,00

1.183.000,00

193.806,42

16,38

774.235,76

65,45

408.764,24

3.080.000,00

3.080.000,00

400.608,14

13,01

1.453.612,74

47,20

1.626.387,26

3.080.000,00

3.080.000,00

400.608,14

13,01

1.453.612,74

47,20

1.626.387,26

Outras Receitas Correntes

20.000,00

2.937,12

14,69

20.000,00

20.000,00

2.937,12

14,69

7.342,80

36,71

12.657,20

990.000,00

296.229,49

29,92

1.119.687,30

113,10

(129.687,30)

5.273.000,00

5.273.000,00

893.581,17

16,95

3.354.878,60

63,62

1.918.121,40
-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

36,71

12.657,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operações de Crédito - Mercado Externo

-

-

-

-

-

-

-

5.273.000,00

5.273.000,00

893.581,17

16,95

3.354.878,60

63,62

1.918.121,40

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)¹

-

-

-

-

-

-

-

5.273.000,00

893.581,17

16,95

3.354.878,60

63,62

1.918.121,40

-

155.000,00

-

-

155.000,00

-

-

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

-

155.000,00

-

-

155.000,00

-

-

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO
INICIAL
(d)

DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)

No Bimestre

-

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
(g)=(e-f)

Até o Bimestre
(f)

vlInsc

-

5.273.000,00

TOTAL (VII) = (V + VI)

No Bimestre

SALDO
(i)=(e-h)

Até o Bimestre
(h)

DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)

INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(k)

5.451.000,00

5.606.000,00

313.673,73

1.175.974,92

4.430.025,08

314.323,73

1.175.974,92

4.430.025,08

1.175.974,92

-

3.163.000,00

3.163.000,00

313.673,73

1.175.974,92

1.987.025,08

314.323,73

1.175.974,92

1.987.025,08

1.175.974,92

-

2.560.000,00

2.560.000,00

245.069,09

950.195,99

1.609.804,01

245.069,09

950.195,99

1.609.804,01

950.195,99

-

603.000,00

603.000,00

68.604,64

225.778,93

377.221,07

69.254,64

225.778,93

377.221,07

225.778,93

-

75.000,00

230.000,00

-

-

230.000,00

-

-

230.000,00

-

-

75.000,00

230.000,00

-

-

230.000,00

-

-

230.000,00

-

-

2.213.000,00

2.213.000,00

-

-

2.213.000,00

-

-

2.213.000,00

-

-

2.000,00

2.000,00

-

-

2.000,00

-

-

2.000,00

-

-

5.453.000,00

5.608.000,00

313.673,73

1.175.974,92

4.432.025,08

314.323,73

1.175.974,92

4.432.025,08

1.175.974,92

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida Interna
Fundo
de Prev de Sao Jorge do Patrocinio-PR
Amortização da Dívida Externa
Relatório
Resumido da Execução Orçamentária
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
Balanço Orçamentário
SUPERÁVIT (XIII)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.453.000,00

5.608.000,00

313.673,73

1.175.974,92

4.432.025,08

314.323,73

1.175.974,92

4.432.025,08

1.175.974,92

-

-

-

-

2.178.903,68

-

-

2.178.903,68

-

2.178.903,68

-

5.453.000,00

5.608.000,00

313.673,73

3.354.878,60

-

314.323,73

3.354.878,60

4.432.025,08

3.354.878,60

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

Fundo
Prev de
Sao Jorge
do Patrocinio-PR
RREOde
- Anexo
1 (LRF,
Art. 52,
inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DOTAÇÃO
INICIAL
Balanço Orçamentário DESPESAS
(d)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
RESERVA DO RPPS
Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

2019

7.342,80

Operações de Crédito - Mercado Interno

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)

ANEXO DE METAS FISCAIS

20.000,00

408.764,24

990.000,00

Demais Receitas Correntes

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

SALDO
(a-c)

%
(c/a)

4.283.000,00

INVESTIMENTOS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Até o Bimestre
(c)

1.183.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

ESTADO DO PARANÁ

%
(b/a)

4.283.000,00

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

No Bimestre
(b)

4.283.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)

-

Página 2 de-3

-

Página
de 3
R$3 1,00
DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)

No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
(g)=(e-f)

Até o Bimestre
(f)

-

-

-

No Bimestre
-

INSCRITAS EM RESTOS
DESPESAS PAGAS
A PAGAR NÃO
ATÉ O BIMESTRE
PROCESSADOS
(j)
(k)

SALDO
(i)=(e-h)

Até o Bimestre
(h)
-

-

-

-

-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º)

LRF, art. 4°, § 2°, inciso V

R$ milhares

EVENTO
Aumento Permanente da Receita

Valor Previsto 2019
6.031.154,44

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

527.372,70

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

5.503.781,74

Redução Permanente de Despesa (II)

-

Margem Bruta (III) = (I+II)

5.503.781,74

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)

No Bimestre
(b)

%
(b/a)

Até o Bimestre
(c)

SALDO
(a-c)

%
(c/a)

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)

990.000,00

990.000,00

296.229,49

29,92

1.119.687,30

-

(129.687,30)

Receitas Correntes Intraorçamentárias

990.000,00

990.000,00

296.229,49

29,92

1.119.687,30

-

(129.687,30)

990.000,00

990.000,00

296.229,49

29,92

1.119.687,30

-

(129.687,30)

990.000,00

990.000,00

296.229,49

29,92

1.119.687,30

-

Contribuições
Contribuições Sociais

(-) Transferências constitucionais
(-) Transferências ao FUNDEF

PREVISÃO INICIAL

R$ 1,00

DOTAÇÃO
INICIAL
(d)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)

No Bimestre

SALDO
(g)=(e-f)

Até o Bimestre
(f)

(129.687,30)

DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre

SALDO
(i)=(e-h)

Até o Bimestre
(h)

DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
(j)

INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(k)

2.000,00

2.000,00

-

-

2.000,00

-

-

2.000,00

-

-

2.000,00

2.000,00

-

-

2.000,00

-

-

2.000,00

-

-

2.000,00

2.000,00

-

-

2.000,00

-

-

2.000,00

-

-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 12/Set/2018, 07h e 12m.

vlIn

vlIn

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

-

Novas DOCC

-

Novas DOCC geradas por PPP

-

Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)

______________________
JOSE CARLOS BOLSANELLO
CONTADOR
023804/O-0

5.503.781,74

______________________
VALMIRA LAZARIN
PRESIDENTE
031.393.419-38

Fonte:
Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste
Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ
R$1.000,00

METAS FISCAIS
Artigo 4º, § 1º da LRF
METAS ANUAIS

ESPECIFICAÇÃO
Receita Total
Receita Primária ( I )
Despesa Total
Despesas Primárias (II)
Resultado Primário (I – II)
Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
Receitas Primárias adivindas de
PPP (IV)
Despesas Primárias geradas por
PPP (V)
Impacto do saldo das PPP (VI)
= (IV-V)

2019
VALOR
corrente constante % PIB
82.367
78.881 0,000
78.206
74.896 0,000
80.112
76.721 0,000
77.876
74.580 0,000
329
316 0,000
1.400
1.341 0,000
6.267
6.001 0,000
6.162
5.901 0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

2020
VALOR
corrente
constante % PIB
89.297
81.968 0,000
84.697
77.745 0,000
86.912
79.778 0,000
84.295
77.377 0,000
402
369 0,000
1.300
1.193 0,000
5.640
5.177 0,000
5.535
5.081 0,000

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

2021
VALOR
corrente constante % PIB
96.227
84.932 0,000
91.188
80.484 0,000
93.711
82.712 0,000
90.714
80.066 0,000
474
418 0,000
1.200
1.059 0,000
5.076
4.480 0,000
4.971
4.388 0,000

0,000
0,000
0,000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,000
0,000

No Bimestre

SALDO

Até o Bimestre

%

(b)

(b/total b)

Despesas Liquidadas
No Bimestre

(c)=(a-b)

Saldo

Até o Bimestre

%

(d)

(d/Total d)

(e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)

5.451.000,00

5.606.000,00

313.673,73

1.175.974,92

100,00

4.430.025,08

314.323,73

1.175.974,92

100,00

4.430.025,08

Previdência Social

3.238.000,00

3.393.000,00

313.673,73

1.175.974,92

100,00

2.217.025,08

314.323,73

1.175.974,92

100,00

2.217.025,08

313.673,73

1.175.974,92

100,00

2.217.025,08

314.323,73

1.175.974,92

100,00

2.217.025,08

0,00

0,00

0,00

2.213.000,00

0,00

0,00

0,00

2.213.000,00

0,00

0,00

0,00

2.213.000,00

0,00

0,00

0,00

2.213.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

313.673,73

1.175.974,92

100,00

4.432.025,08

314.323,73

1.175.974,92

100,00

4.432.025,08

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Previdência do Regime Estatutário
3.238.000,00
3.393.000,00
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
2.213.000,00
2.213.000,00
Reserva de Contingência
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Reserva de Contingência
2.213.000,00
2.213.000,00
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)
2.000,00
2.000,00
Janeiro
a
Agosto
2018/Bimestre
Julho-Agosto
5.453.000,00
5.608.000,00
TOTAL (III)=(I+II)
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

R$ 1,00

Dotação

Dotação

Inicial

Atualizada

Despesas Empenhadas
No Bimestre

(a)

SALDO

Até o Bimestre

%

(b)

(b/total b)

Despesas Liquidadas
No Bimestre

(c)=(a-b)

Saldo

Até o Bimestre

%

(d)

(d/Total d)

(e)=(a-d)

DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Previdência Social

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

Previdência do Regime Estatutário

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

______________________
VALMIRA LAZARIN

ANEXO DE METAS FISCAIS

CONTADOR

PRESIDENTE

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

023804/O-0

031.393.419-38

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00
2016
62.884.724,55
57.903.520,92

2017
67.337.417,82
65.208.335,31

%
7,08%
12,62%

2018
76.336.335,35

VALORES A PREÇOS CORRENTES
%
2019
%
13,36%

82.367.489,79
78.205.887,69

7,90%
7,18%

2020
89.297.352,20
84.696.768,55

%
8,41%
8,30%

2021
96.227.214,61
91.187.649,41

%
7,76%

72.964.935,00

11,90%

Despesa Total

58.340.187,12

67.822.131,33

16,25%

76.336.335,35

12,55%

80.111.915,88

4,95%

86.911.641,67

8,49%

93.711.367,45

7,82%

Despesas Primárias (II)

57.727.503,14

66.340.033,59

14,92%

67.924.773,41

2,39%

77.876.429,92

14,65%

84.295.237,46

8,24%

90.714.045,01

7,61%

7,66%

(1.131.698,28)

-742,95%

5.040.161,59

-545,36%

329.457,77

-93,46%

401.531,08

21,88%

473.604,40

Resultado Nominal

3.218.786,65

2.564.261,83

-20,33%

1.500.000,00

-41,50%

1.400.000,00

-6,67%

1.300.000,00

-7,14%

1.200.000,00

-7,69%

Dívida Pública Consolidada

5.205.948,67

6.518.720,62

25,22%

6.600.000,00

1,25%

6.266.626,10

-5,05%

5.639.963,49

-10,00%

5.075.967,14

-10,00%

Dívida Consolidada Líquida

3.608.567,81

6.904.461,22

91,34%

6.000.000,00

-13,10%

6.161.848,03

2,70%

5.535.185,42

-10,17%

4.971.189,07

-10,19%

176.017,78

2016

2017

Receita Total

68.612.525,60

70.387.802,85

Receitas Primárias (I)

63.177.613,33

68.162.272,90

%

2018

2,59%

76.336.335,35

7,89%

72.964.935,00

VALORES A PREÇOS CONSTANTES
%
2019
%
8,45%

60.222.873,54

-21,11%
-24,00%

2020
81.968.254,19
77.745.264,36

%
36,11%
40,20%

2021
84.932.064,19

17,95%

%
3,62%

7,05%

55.452.519,56

80.484.043,16

3,52%

Despesa Total

63.654.052,89

70.894.473,88

11,37%

76.336.335,35

7,68%

55.870.702,09

-26,81%

79.778.351,33

42,79%

82.711.527,18

3,68%

Despesas Primárias (II)

62.985.563,12

69.345.237,11

10,10%

67.924.773,41

-2,05%

55.283.952,44

-18,61%

77.376.689,02

39,96%

80.066.030,44

3,48%

-715,97%

-96,66%

192.050,21
3.511.967,06

(1.182.964,21)
2.680.422,89

13,41%

105,50%

368.575,34
1.193.302,24

418.012,72

-44,04%

168.567,11
3.082.538,45

118,65%

-23,68%

5.040.161,59
1.500.000,00

-526,06%

Resultado Nominal

-61,29%

1.059.144,00

-11,24%

Dívida Pública Consolidada

5.680.128,03

6.814.018,66

19,96%

6.600.000,00

-3,14%

4.985.585,78

-24,46%

5.177.062,36

3,84%

4.480.150,12

-13,46%

Dívida Consolidada Líquida

3.937.251,11

7.217.233,31

83,31%

6.000.000,00

-16,87%

3.455.820,54

-42,40%

5.080.883,97

47,02%

4.387.670,90

-13,64%

Resultado Primário (III) = (I - II)

Atualizada

JOSE CARLOS BOLSANELLO

2019

ESPECIFICAÇÃO

Inicial

Despesas Empenhadas

______________________

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Resultado Primário (III) = (I - II)

Dotação

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 12/Set/2018, 07h e 15m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ

Receitas Primárias (I)

R$ 1,00

Dotação

(a)

TOTAL

Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

Receita Total

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

0,000

Fonte:

ESPECIFICAÇÃO

Página: 1 d
12/09/2018 07

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto

Fonte:
Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste

câmara MUNICIPAL DE TERRA ROXA

Estado do Paraná
EDITAL
PARA
PÚBLICA
PRONIMDE
CP CHAMAMENTO
- Emissão: 12/09/2018
àsAUDIÊNCIA
7h15min - Duração:
0h00m04seg (3)
RELATIVA ÀS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2018
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA,
Estado do Paraná, amparado no disposto no § 4º do art. 9º da Lei
Complementar nº. 101/2000 e tendo em vista o disposto no art. 15 e
seu § 2º da Instrução Técnica nº. 23/2004 do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná,
Torna público a realização pela Comissão de Finanças e Orçamento
de Audiência Pública no próximo dia 27 de setembro de 2018 (quinta
feira), com início às 17h00min, nas dependências da Câmara Municipal,
para receber do Prefeito Municipal, acompanhado dos esclarecimentos
e questionamentos necessários, a prestação de contas da execução
orçamentária e financeira municipal relativa ao 2º quadrimestre de 2018
(maio a agosto/2018).
Atendendo princípios da administração publica, consagrados em textos
legais, fazemos chamamento publico para assistir a audiência daquela
PRONIM CPconsoante
- Emissão: 12/09/2018
- Duração: 0h00m04seg
(3)
Comissão,
§ 4º do art. às
9º 7h15min
da Lei Complementar
nº 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
Edifício da Câmara Municipal de Terra Roxa, aos 12 de setembro de
2018.
GENIVALDO MAGNONI BORTOLI
Presidente da Câmara Municipal

prefeitura de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
PORTARIA N°. 319/2018 de 11 de agosto 2018
PRORROGA AUXILIO DOENÇA e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando apresentação de novo atestado afastando das funções laborais o
servidor público Sr. Gerson dos Santos por mais 120 dias contados de 11 de setembro
de 2018.
R E S O L V E:
Art. 1° - PRORROGA Benefício de Auxílio Doença pelo período de 120 dias contados
de 11 de setembro de 2018, em consonância com a Lei Municipal nº. 1005/2005,
em favor do Servidor Publico Sr. GERSON DOS SANTOS, portador do RG nº.
4.148.581-7 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Operador de
Máquina Rodoviária, Classe XI, Padrão GSG-XI, constante do quadro próprio desta
municipalidade, pelo qual, encontra-se lotado na seguinte Funcional Programática:
Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
Unidade Orçamentária: 08 – Departamento de Transporte; Atividade: 2.038 –
Manutenção e Encargos do Pátio Rodoviário; tendo em vista atestado médico
comprovando a necessidade de afastamento do Servidor para tratamento de saúde
por um período de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 11 de setembro de
2018, ficando a partir dessa data, a cargo do Fundo de Previdência de São Jorge do
Patrocínio – SERVIPREV, devendo na data de 09 de janeiro de 2019 apresentar-se
no local de trabalho, a fim de retomar as atividades laborais ou apresentar documento
de manutenção do afastamento.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial as da Portaria nº 289/2018.
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal em Exercício

Página: 2
12/09/2018 0

www.ilustrado.com.br

Umuarama Ilustrado

Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE guaira

Estado do Paraná
DECRETO Nº 292/2018
Data: 12.09.2018
Ementa: abre Crédito Especial no valor R$ 8.616.672,19 (oito milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e
setenta e dois reais e dezenove centavos) por Excesso de arrecadação, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da
Lei nº 2.059 de 05/09/2018, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando
on-line sob o nº 193/2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito especial no valor R$ 8.616.672,19 (oito milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos
e setenta e dois reais e dezenove centavos) na forma abaixo discriminada:
FONTE 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENTE
Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
Ação: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Funcional: 0004.0122.0003
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
14 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
36.000,00
15 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
7.000,00
16 3.31.90.16.00 – Outras Despesas Variáveis
0
5.000,00
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Junta Militar
Funcional: 0005.0153.0004
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
26 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
1.500,00
Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica
Ação: 2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
Funcional: 0002.0062.0006
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
43 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
99.000,00
44 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
20.000,00
54 3339091000000000000 - Sentenças judiciais
0
400.000,00
Unidade: 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
Ação: 2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro
Funcional: 0004.0122.0009
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
78 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
20.000,00
79 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
4.000,00
Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa
Ação: 2009 - Manutenção das Atividades da Comunicação Social e Imprensa
Funcional: 0004.0131.0010
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
90 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
9.000,00
91 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
2.000,00
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Funcional: 0006.0181.0011
Referência
Vínculo
Valor R$
124 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
727.000,00
Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação
Unidade: 1 - Diretoria de Sistema de Informação
Ação: 2013 - Manutenção das Atividades de Sistema de Informação
Funcional: 0004.0126.0012
Referência
Vínculo
Valor R$
134 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
64.000,00
135 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
15.000,00
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 1 - Diretoria de Planejamento
Ação: 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento
Funcional: 0004.0127.0013
Referência
Vínculo
Valor R$
178 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
105.000,00
179 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
31.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Engenharia
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
Funcional: 0004.0127.0013
Referência
Vínculo
Valor R$
189 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
86.000,00
191 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
5.000,00
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
Funcional: 0004.0122.0015
Referência
Vínculo
Valor R$
228 3.333.90.36.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física
0
50.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimônio
Ação: 2022 - Manutenção das Atividades do Material e Patrimônio
Funcional: 0004.0122.0016
Referência
Vínculo
Valor R$
240 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
18.000,00
Unidade: 3 - Diretoria de Frotas
Ação: 2023 - Manutenção das Atividades do Frotas
Funcional: 0004.0122.0017
Referência
Vínculo
Valor R$
251 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
26.000,00
252 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
6.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle
Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle
Funcional: 0015.0452.0018
Referência
Vínculo
Valor R$
268 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
64.000,00
269 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
9.000,00
Unidade: 5 - Diretoria de Compras e Licitações
Ação: 2029 - Manutenção das Atividades do Compras e Licitações
Funcional: 0004.0122.0019
Referência
Vínculo
Valor R$
324 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
42.000,00
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
Ação: 2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade
Funcional: 0004.0123.0020
Referência
Vínculo
Valor R$
335 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
166.000,00
336 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
37.000,00
Unidade: 3 - Diretoria de Fiscalização
Ação: 2033 - Manutenção das Atividades da Fiscalização
Funcional: 0004.0125.0022
Referência
Vínculo
Valor R$
381 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
80.000,00
382 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
14.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
Funcional: 0010.0301.0029
Referência
Vínculo
Valor R$
547 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
88.000,00
548 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
20.000,00
Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS
Funcional: 0010.0302.0031
Referência
Vínculo
Valor R$
651 3.31.71.70.00 - Rateio pela participação consorcio publico
0
631.066,81
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Funcional: 0008.0243.0038
Referência
Vínculo
Valor R$
810 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
31.000,00
811 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
10.000,00
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
Funcional: 0008.0244.0036
Referência
Vínculo
Valor R$
770 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
176.000,00
771 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
41.000,00
772 3.31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis
0
5.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo
Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
Funcional: 0015.0451.0044
Referência
Vínculo
Valor R$
932 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
59.000,00
Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
Referência
Vínculo
Valor R$
975 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
31.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio
Ação: 2080 - Manutenção das Atividades da Industria
Funcional: 0022.0661.0047
Referência
Vínculo
Valor R$
1025 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
22.000,00
1026 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
5.000,00
Ação: 2081 - Manutenção das Atividades do Comercio
Funcional: 0023.0691.0048
Referência
Vínculo
Valor R$
1035 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
22.000,00
1036 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
2.000,00
Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
Ação: 2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)
Funcional: 0011.0331.0049
Referência
Vínculo
Valor R$
1045 3.31.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
0
69.000,00
1046 3.31.90.13.00 - Obrigações patronais 0
15.000,00
TOTAL FONTE 1000
3.375.566,81
FONTE 104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas
de Ensino Fundamental - Outros Recursos
Funcional: 0012.0361.0023
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
396 3449051000000000000 - Obras e instalações
104
102.420,41
TOTAL FONTE 104
102.420,41
FONTE 103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 1009 - Construções, reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas
de Ensino Fundamental - Outros Recursos
Funcional: 0012.0361.0023
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
395 3449051000000000000 - Obras e instalações
103
195.609,86
TOTAL FONTE 103
195.609,86
FONTE 303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria
Funcional: 0010.0301.0030
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
558 3319011000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil
303
586.829,57
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560 3319013000000000000 - Obrigações patronais
303
61.452,25
TOTAL FONTE 303
648.281,82
FONTE 107 - Salário Educação
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 1 - Diretoria de Educação
Ação: 2036 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos
Funcional: 0012.0361.0023
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
446 3339039000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
107
28.613,11
TOTAL FONTE 107
28.613,11
FONTE 110 - PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar Salário Educação
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar
Ação: 2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Funcional: 0012.0361.0023
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
498 3339032000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
110
37.888,00
TOTAL FONTE 110
37.888,00
FONTE 507 - COSIP Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica
Funcional: 0015.0452.0044
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
930 333903900000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
507
47.099,54
TOTAL FONTE 507
47.099,54
FONTE 505 - Royalties de Itaipu
Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito
Ação: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Funcional: 0004.0122.0003
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
21 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
505
10.000,00
Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica
Ação: 2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica
Funcional: 0002.0062.0006
47 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
505
5.000,00
49 3339030000000000000 - Material de consumo
505
5.000,00
Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito
Unidade: 1 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito
Ação: 2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Trânsito
Funcional: 0006.0181.0011
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
118 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
505
1.000,00
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal
Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal
Funcional: 0006.0181.0011
130 3339030000000000000 - Material de consumo
505
30.000,00
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento
Unidade: 1 - Diretoria de Planejamento
Ação: 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento
Funcional: 0004.0127.0013
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
182 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
505
1.500,00
184 3339030000000000000 - Material de consumo
505
10.000,00
187 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505
10.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Engenharia
Ação: 2018 - Manutenção das Atividades de Engenharia
Funcional: 0004.0127.0013
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
195 3339030000000000000 - Material de consumo
505
10.000,00
198 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505
10.000,00
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal
Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal
Funcional: 0004.0122.0015
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
222 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
505
2.500,00
233 3339046000000000000 – Auxilio Alimentação
505
363.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle
Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional
Funcional: 0015.0452.0018
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
323 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505
30.000,00
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira
Ação: 2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade
Funcional: 0004.0123.0020
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
339 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
505
3.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Tributação
Ação: 2032 - Manutenção das Atividades da Tributação
Funcional: 0004.0129.0021
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
376 33390350000000 – Serviços de Consultoria
505
27.000,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2048 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde
Funcional: 0010.0301.0029
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
551 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
505
3.000,00
552 3339030000000000000 - Material de consumo
505
5.000,00
555 333903900000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505
7.000,00
Ação: 2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios – CISCOPAR E CONSAMU
Funcional: 0010.0302.0031
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
649 333710000000000000 – Rateio pela Participação em consorcio
505
300.000,00
Ação: 2056 - Manutenção das Atividades da Assistência Hospitalar
Funcional: 0010.0302.0031
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
679 333903900000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505
500.000,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Ação: 2066 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Funcional: 0008.0243.0038
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
816 3339030000000000000 - Material de consumo
505
5.000,00
817 333903600000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
505
11.000,00
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica
Funcional: 0008.0244.0035
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
748 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
505
3.000,00
761 3339036000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
505
5.000,00
764 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505
40.000,00
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS
Funcional: 0008.0244.0036
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
774 3339014000000000000 - Diárias - pessoal civil
505
3.000,00
Ação: 2065 - Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
Funcional: 0008.0244.0037
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
800 33390320000- Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
505
20.000,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente
Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica
Ação: 2068 - Manutenção das Atividades da Limpeza Publica
Funcional: 0015.0452.0042
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
865 3339030000000000000 - Material de consumo
505
150.000,00
Unidade: 2 - Diretoria de Obras
Ação: 1016 - Construções em Bens de Domínio Publico
Funcional: 0015.0451.0044
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
875 3449051000000000000 - Obras e instalações
505
163.000,00
Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos
Funcional: 0015.0451.0044
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
879 3339030000000000000 - Material de consumo
505
600.000,00
888 3449051000000000000 - Obras e instalações
505
600.000,00
Ação: 2071 - Manutenção das Atividades de Obras
Funcional: 0015.0451.0044
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
916 3339030000000000000 - Material de consumo
505
150.000,00
Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo
Ação: 2073 - Manutenção das Atividades do Urbanismo
Funcional: 0015.0451.0044
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
942 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505
150.000,00
948 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
505
120.000,00
Unidade: 4 - Diretoria de Agropecuária
Ação: 1021 - Construções Aquisições de Bens Imobilizados p/ Agropecuária e Meio Ambiente
Funcional: 0020.0606.0045
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
951 3449051000000000000 - Obras e instalações
505
69.192,64
955 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente
505
35.000,00
Ação: 2074 - Manutenção das Atividades da Agropecuária
Funcional: 0020.0606.0045
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
964 3339030000000000000 - Material de consumo
505
150.000,00
970 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505
50.000,00
Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente
Ação: 2076 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente
Funcional: 0018.0541.0045
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
986 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505
80.000,00
Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem
Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem
Funcional: 0020.0606.0045
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor
1021 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
505
408.000,00
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego
Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE
Ação: 2082 - Manutenção das Atividades Especial do Trabalho (SINE)
Funcional: 0011.0331.0049
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
1051 3339030000000000000 - Material de consumo
505
3.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura
Unidade: 1 - Diretoria de Esporte e Lazer
Ação: 2086 - Manutenção das Atividades do Depto de Esporte e Lazer
Funcional: 0027.0812.0052
Referência Modalidade de Aplicação
Vínculo
Valor R$
1100 3339030000000000000 - Material de consumo
505
15.000,00
1103 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção
505
18.000,00
TOTAL FONTE 505
4.181.192,64
TOTAL
8.616.672,19
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 12 de setembro de 2018.
HERALDO TRENTO
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
REPUBLICADO
DECRETO Nº 4.751/2018
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1.449 de 22 de Dezembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de
2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual
de 2018 a 2021, no limite de R$ 83.655,67 (Oitenta e três mil e seiscentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e sete
centavos), mediante a seguinte ordem classificatória:
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE
10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAUDE
3.3.90.39.00.00 263 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.655,67
FONTE: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente
83.655,67
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE
10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAUDE
3.1.91.13.00.00 249 OBRIGACOES PATRONAIS
50.000,00
3.3.90.36.00.00 259 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000,00
3.3.90.39.00.00 262 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.655,67
FONTE: 000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 83.655,67
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 03 dias do mês de Agosto de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
DECRETO Nº 4.795/2018
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial
nº 1.563 de 12 de Setembro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2018,
inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de
2018 a 2021, no limite de R$ 11.683,99 (Onze mil e seiscentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos),
referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos
termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, e aplicação financeira do exercício corrente de acordo
com a seguinte ordem classificatória:
03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS
3.3.90.30.00.00		
MATERIAL DE CONSUMO
27,94
FONTE: 713 Convênio-Ciretran
27,94
03
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.02 DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO
04.122.0003.2.008 MANUT. DA DIVISAO DE MATERIAL, PATRIM. E SERVIÇOS
3.3.90.30.00.00		
MATERIAL DE CONSUMO
11.656,05
FONTE: 714 Multas de Trânsito-Convênios
11.656,05
Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do
excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:
Fonte Descrição Valor
713 Convênio-Ciretran
27,94
714 Multas de Trânsito-Convênios
11.656,05
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 12 dias do mês de Setembro de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

prefeitura municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 320/2018, de 11 de setembro de 2018.
Prorroga Contrato sob regime Especial da Lei Municipal nº 2098/2017, em favor do Sr. Donizeti Moraes Mortaes e
dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a Lei Municipal nº 2.098/2017, bem como a manutenção do atestado médico expedido em favor do
servidor público de carreira Sr. Gerson dos santos, por mais 120 dias contados de 11 de setembro de 2018, nos
termos da Portaria 319/2018.
RESOLVE
Art. 1º. PRORROGAR CONTRATO TEMPORÁRIO sob regime especial da Lei Municipal nº 2.098/2017 e Decreto
Municipal nº 93/2017, em favor do Sr. DONIZETI MORAES MORTAES, brasileiro, casado, portador do RG nº
8.456.914-3 SSP/PR, por tempo determinado através da Portaria nº 317/2018 para vigorar durante o período de 06
de setembro de 2018 a 25 de setembro de 2018, para assumir Cargo temporário de Operador de Máquina Rodoviária
sob regime especial de trabalho, lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 03 – Secretaria de Administração,
Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade: 08 – Departamento de Transportes; Atividade: 2.038 – Manutenção
e Encargos do Pátio Rodoviário, donde desempenhara as atividades inerentes ao Cargo, executando as tarefas
pertinentes, o qual passa a vigorar durante o período de 06 de setembro de 2018 a 08 de janeiro de 2019.
Art. 2º Faz saber ainda que a presente prorrogação de contratação temporária se deu em razão da manutenção do
afastamento do servidor de carreira Sr. Gerson dos Santos, no cargo de Efetivo de Operador de Máquina Rodoviária.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal em Exercício

prefeitura municipal de São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 321/2018, de 11 de setembro de 2018
CONCEDE Adicional de Insalubridade e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. CONCEDER nos termos do art. 63 da Lei Municipal nº 410/1993, combinado com o disposto no Laudo Técnico
de Condições do Ambiente de Trabalho, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE na ordem de 20% (vinte inteiros por
cento), em favor do Servidor Público Sr. DONIZETI MORAES MORTAES, portador do RG nº 8.456.914-3 SSP/PR,
Ocupante do Cargo Temporário de Operador de Máquina Rodoviária, Lotado na seguinte Funcional Programática:
Órgão: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Unidade: 08 – Departamento de
Transportes; Atividade: 2.038 – Manutenção e Encargos do Pátio Rodoviário, tendo em vista a exposição permanente
onde desempenha suas atividades laborais, a partir de 06 de setembro de 2018.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2018
REGISTRO DE PREÇOS
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E/OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no
dia 28/09/2018, às 09:00 horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, a abertura do edital
de Pregão Presencial nº 081/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS
RECREATIVOS E ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no valor máximo de R$
145.080,00 (cento e quarenta e cinco mil e oitenta reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações
bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal
de Terra Roxa, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às
17:00 horas, telefone (44) 3645-1122, ramal 245 ou pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br.
Terra Roxa, 12/09/2018.
MARCIA MARIA SONEGO DE PADUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Câmara Municipal de Tapira

Estado do Paraná
ATO DA MESA N.º008/2018
A Mesa Diretora do Legislativo Municipal de Tapira – Estado do Paraná, usando das prerrogativas regimentais
conferidas na Resolução Nº001/2010,
RESOLVE:
AUTORIZAR o Vereador Gilberto Batista do Carmo, a viajar para a cidade de Curitiba, nos dias 10, 11 e 12 de
Setembro do corrente ano, na companhia do senhor Prefeito Municipal em visita a Gabinete de Deputado, cabendo
ao vereador o recebimento antecipado de três diárias referente somente os dias que correspondem à viagem, nos
termos da Resolução N.º001/2010.
Sem despesas de locomoção para os cofres públicos.
Este Ato entra em vigor nessa data, revogando as disposições em contrário.
Edifício da Câmara Municipal de Tapira – Estado do Paraná, aos dez dias do mês de Setembro do ano de dois mil
e dezoito.
VANDERLEI VIEIRA MENDES
MARIA DAS GRAÇAS F. DOS SANTOS
Presidente
1ª Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018
REGISTRO DE PREÇOS
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E/OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia
27/09/2018, às 09:00 horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, a abertura do edital de
Pregão Presencial nº 082/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E CONGÊNERES, COM VISTAS A ATENDER AOS EVENTOS DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, no valor máximo de R$ 80.959,60 (oitenta mil novecentos e cinquenta e
nove reais e sessenta centavos), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do
presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, sito a
Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone
(44) 3645-1122, ramal 245 ou pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br.
Terra Roxa, 12/09/2018.
GERSON GIOMBELLI
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fundo de Prev de Sao Jorge do Patrocinio-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto
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R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /005 – 2018
Prefeitura Municipal de Tapejara torna público que fará realizar, às 09:00
horas do dia 28 de setembro do ano de 2018, na Av. Presidente Tancredo de
Almeida Neves n° 442 em Tapejara , Paraná, Brasil, TOMADA DE
PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s)
seguinte(s) obra(s):
Quantidade e
Prazo de
Local do objeto
Objeto
unidade de
execução
medida
(dias)
Centro
Revitalização de praça 10.000,00 m²
180
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no
horário
comercial,
ou
solicitada
através
do
e-mail
licitacao@tapejara.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no
endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 3677-1222.
Tapejara, 12 de setembro de 2018.
Presidente da Comissão da Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

Estado do Paraná
DECRETO Nº 4.796/2018
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial
nº 1.564 de 12 de Setembro de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2018,
inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de
2018 a 2021, no limite de R$ 1.941,53 (Um mil e novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos),
referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos
termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, e aplicação financeira do exercício corrente de acordo
com a seguinte ordem classificatória:
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE
10.301.0009.1.052 COMPONENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.941,53
FONTE: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 1.941,53
Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do
excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:
Fonte Descrição Valor
500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 1.941,53
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 12 dias do mês de Setembro de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

prefeitura Municipal de icaraima

Estado do Paraná
DECRETO Nº 4.793/2018
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orçamentária nº 1.449 de 22 de Dezembro de 2017.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de
2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual
de 2018 a 2021, no limite de R$ 79.190,00 (Setenta e um mil e cento e noventa reais ), mediante a seguinte ordem
classificatória:
04
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.01 GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.121.0003.2.009 MANUT. DO GABINETE DO PLANEJAMENTO
3.3.90.39.00.00
88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 8.000,00
09
SECRET. AGRICULTURA
09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.606.0019.2.058 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
3.3.90.30.00.00
487
MATERIAL DE CONSUMO
1.190,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 1.190,00
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE
10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAUDE
3.3.90.32.00.00
256
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.39.00.00
263
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.302.0010.2.029 PROGRAMA A CARGO DO CONSORCIO INT. DE SAUDE
3.1.71.70.00.00
284
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PÚBLICO 10.000,00
FONTE:
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente 70.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE
10.301.0009.2.141 MANUT. DA DIV. DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA SAUDE
3.1.90.13.00.00
244
OBRIGACOES PATRONAIS
10.000,00
3.1.90.16.00.00
246
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
50.000,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 60.000,00
09
SECRET. AGRICULTURA
09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.606.0019.2.058 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
3.1.90.05.00.00
481
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR 1.190,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 1.190,00
11
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0022.2.063 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.16.00.00
512
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
8.000,00
FONTE:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES 8.000,00
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE
10.302.0010.2.029 PROGRAMA A CARGO DO CONSORCIO INT. DE SAUDE
3.3.72.39.00.00
286
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE:
303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício Corrente 10.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 12 dias do mês de Setembro de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre
2018

Até o Bimestre
2017

5.283.000,00

5.283.000,00

3.354.878,60

5.003.212,57

1.183.000,00

1.183.000,00

769.675,25

727.164,39

1.183.000,00

1.183.000,00

769.675,25

727.164,39

1.173.000,00

1.173.000,00

769.675,25

727.164,39

Inativo

5.000,00

5.000,00

-

-

Pensionista

5.000,00

5.000,00

-

-

-

-

-

-

Ativo

-

-

-

-

Inativo

-

-

-

Pensionista

-

-

-

-

990.000,00

990.000,00

1.124.247,81

1.130.997,40

990.000,00

990.000,00

1.124.247,81

874.891,09

RECEITAS CORRENTES (I)
Receita de Contribuições dos Segurados
Civil
Ativo

Militar

Receitas de Contribuições Patronais
Civil

-

990.000,00

990.000,00

1.124.247,81

874.891,09

Inativo

-

-

-

-

Pensionista

-

-

-

-

-

-

-

-

Ativo

-

-

-

-

Inativo

-

-

-

Pensionista

-

-

-

-

-

-

-

256.106,31

3.080.000,00

3.080.000,00

1.453.612,74

3.001.031,32

Ativo

Militar

Em Regime de Parcelamento de Débitos
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais

-

-

-

-

-

3.080.000,00

3.080.000,00

1.453.612,74

3.001.031,32

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00

20.000,00

7.342,80

144.019,46

20.000,00

20.000,00

7.342,80

15.795,81

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹

-

-

-

-

Demais Receitas Correntes

-

-

-

128.223,65

-

-

-

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

RECEITAS DE CAPITAL (III)

-

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

-

-

-

-

Amortização de Empréstimos

-

-

-

-

Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)

-

-

-

-

5.283.000,00

5.283.000,00

3.354.878,60

5.003.212,57

DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre
2018

INSCRITAS EM RESTOS
NÃO PROCESSADOS

DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre Até o Bimestre
2018
2017

Até o Bimestre
2017

Em 2018

225.778,93

101.898,20

225.778,93

98.698,20

-

615.000,00

615.000,00

225.778,93

101.070,20

225.778,93

97.870,20

-

-

75.000,00

230.000,00

-

828,00

-

828,00

-

-

PREVIDÊNCIA (VI)

2.550.000,00

2.550.000,00

950.195,99

881.466,11

950.195,99

881.466,11

-

-

Benefícios - Civil

2.550.000,00

2.550.000,00

950.195,99

881.466,11

950.195,99

881.466,11

-

-

690.000,00

Despesas Correntes
Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE icaraima

-

1.840.000,00

1.840.000,00

697.605,26

655.392,71

697.605,26

655.392,71

-

Pensões

490.000,00

490.000,00

183.722,54

168.849,29

183.722,54

168.849,29

-

Outros Benefícios Previdenciários

220.000,00

220.000,00

68.868,19

57.224,11

68.868,19

57.224,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reformas

-

-

-

-

-

-

-

-

Pensões

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros Benefícios Previdenciários

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

-

-

-

-

-

-

-

-

Demais Despesas Previdenciárias

-

-

-

-

-

-

-

-

980.164,31

-

-

Aposentadorias

Benefícios - Militar

Outras Despesas Previdenciárias

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
3.240.000,00
3.395.000,00 1.175.974,92
983.364,31 1.175.974,92
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO
= (IV - VII)² Social
1.043.000,00
888.000,00 1.059.216,38
4.019.848,26 1.059.216,38
Orçamento
Fiscal e da (VIII)
Seguridade
Janeiro a Agosto 2018/Bimestre Julho-Agosto
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)

-

4.023.048,26

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Estado do Paraná
DECRETO Nº 4.794/2018
SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especial por Anulação de Dotação e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial
nº 1.557 de 23 de Agosto de 2018.
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de
2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual
de 2018 a 2021, no limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0010.2.029 PROGRAMA A CARGO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
4.4.90.52.00.00 288 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
FONTE 303 – SAUDE – RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 – 15%)
8.000,00
Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação
integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:
07
SECRETARIA DE SAUDE
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0010.2.029 PROGRAMA A CARGO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3.3.72.39.00.00 286 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO – PESSOA JURIDICA 8.000,00
FONTE 303 – SAUDE – RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 – 15%)
8.000,00
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 12 dias do mês de Setembro de 2018.
MARCOS ALEX DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Em 2017

845.000,00

ADMINISTRAÇÃO (V)

R$ 1,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Página 2 de 20,00

Fundo de Prev de Sao JorgeVALOR
do Patrocinio-PR
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

2.213.000,00

VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O
PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

-

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

-

Outros Aportes para o RPPS

-

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DO REFERÊNCIA
2018

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos

2017
91.603,01

740,15

39.393.144,58

37.233.103,76

12.180,29

-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 12/Set/2018, 07h e 21m.
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas
previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

______________________
JOSE CARLOS BOLSANELLO
CONTADOR
023804/O-0

______________________
VALMIRA LAZARIN
PRESIDENTE
031.393.419-38
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
Portaria Nº 152/2018 de 30/08/2018
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
SÚMULA: Concede férias fracionadas de 20 dias ao servidor abaixo relacionado, nos termos do art.111,§§ 1º e 3º da
Lei nº 455/92 com a redação dada pela Lei nº246/2015.e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
§ 1º .
I - Conceder férias regulamentar ao servidor e que abaixo discrimina, como segue:
NOME PERIODO DATA
MARCOS ANTONIO COLIS 2015/2016 03/09/2018 A 22/09/2018
II - .
§ 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Piquiri, Quinta-feira, 30 de Agosto de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
Portaria Nº 158/2018 de 12/09/2018
SÚMULA: Concede férias fracionadas de 10 dias ao servidor abaixo relacionado, nos termos do art.111,§§ 1º e 3º da
Lei nº 455/92 com a redação dada pela Lei nº246/2015.e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
I - Conceder férias regulamentar ao servidor e que abaixo discrimina, como segue:
NOME PERIODO DATA
ROBSON MAGALHÃES JORGE 2017/2018 11/09/2018 Á 20/09/2018
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 11 de setembro
de 2018
Alto Piquiri, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI

Estado do Paraná
Portaria Nº 159/2018 de 12/09/2018
SÚMULA: Concede férias fracionadas de 20 dias ao servidor abaixo relacionado, nos termos do art.111,§§ 1º e 3º da
Lei nº 455/92 com a redação dada pela Lei nº246/2015.e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
I - Conceder férias regulamentar ao servidor e que abaixo discrimina, como segue:
NOME PERIODO DATA
SILVANA MARCELINO 2016/2017 17/09/2018 Á 06/10/2018
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Piquiri, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AUTO POSTO BASI EIRELLI torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Instalação para
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES a ser implantada AV. RIO
BRANCO,N.505,CENTRO, PEROLA/PR - VALIDADE 09/07/2019.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO BASI EIRELLI torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para COMERCIO
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES instalada AV. RIO BRANCO,N.505,CENTRO,
PEROLA/PR.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO 04/2018
Súmula: Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas parcial do Incentivo Família Paranaense – IFP -AE,
modalidade de cofinanciamento, de adesão espontânea para ações de Assistência Social, repassado do Fundo
Estadual de Assistência Social ao Fundo Municipal de Assistência Social de Pérola, conforme Deliberação nº
066/2017 – CEAS/PR.
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Pérola – Pr, no uso de suas atribuições legais que lhe
conferem a Lei Municipal n° 1.502/2010.
RESOLVE:
Art 1° - Aprovar a Prestação de Contas parcial do Incentivo Família Paranaense – IFP -AE, modalidade de
cofinanciamento, de adesão espontânea para ações de Assistência Social, repassado do Fundo Estadual de Assistência
Social ao Fundo Municipal de Assistência Social de Pérola, conforme Deliberação nº 066/2017 – CEAS/PR.
Art 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pérola, 26 de julho de 2018.
Simone Marsola M. do Couto
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE cruzeiro do oeste

Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 63/2018
PROCESSO LICITATÓRIO nº 452/2018
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de maquinas e equipamentos referente ao Contrato de Repasse
nº 1055606-80 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Caixa. Órgão solicitante Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente. Conforme especificações no Anexo I.
IMPORTANTE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 13:00 horas, do dia 26/09/2018
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 26/09/2018, às 13:15 h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 26/09/2018, às 13:30 h.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: PREGÃO ELETRÔNICO 63/2018
e-mail: keila@cruzeirodooeste.pr.gov.br, ou www.licitacoes-e.com.br “Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste –
Setor de Compras.
Fone: (44) 3676-8150 – Fax: (44) 3676-8150 ramal 168 e 169.
Horário de expediente: das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília-DF
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Licitações do Departamento de Compras, sito na Rua
João Ormindo de Rezende, n° 686, Centro, Cruzeiro do Oeste - Paraná ou pelo telefone n° (44) 3676-8150 ramal
168 e 169.
Cruzeiro do Oeste, 11/09/2018
KEILA FERREIRA DE SOUZA
PREGOEIRA

Estado do Paraná
TERMO DE FOMENTO Nº 003/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
E A PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 95.640.736/0001-30,
com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, 900, Centro, na cidade de Alto Paraíso – PR., neste ato representado pela
autoridade competente, o Prefeito Municipal, DÉRCIO JARDIM JÚNIOR, agente político, brasileiro, RG: 1.649.033-4
SESP/PR, inscrito no CPF: 474.519.719-53, residente e domiciliado na cidade de Alto Paraíso – PR., e a PROVOPAR
MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, inscrito no CNPJ sob nº 01.827.715/0001-85, com sede na Avenida Pedro Amaro
dos Santos, 900, Centro, na cidade de Alto Paraíso – PR., representado pelo Presidente da Entidade, Vanderlan Pedro
Lisboa, brasileiro, RG: 4.957.398-7 SESP/PR, inscrito no CPF: 607.560.559-20, residente e domiciliado na cidade de
Alto Paraíso – PR. Resolvem celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, Decreto Municipal 1472/2017, consoante o parecer da Comissão de Seleção
nº 001/2018, Decreto Municipal nº 1869/2018 que adjudica e homologa o resultado do processo de inexigibilidade de
licitação nº 020/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO			
1.1 - O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade de chamamento público, tem por objeto
a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades de manutenção da Casa Lar
de Alto Paraíso, com a finalidade especial de acolhimento institucional para o atendimento de crianças de 0 (zero)
a 18 (dezoito) anos de idade incompletos, de ambos os sexos, provenientes do município de Alto Paraíso. Sendo
em atendimento por tempo determinado pelo Ministério Publico, no sentido de encaminhamento da criança para
um núcleo familiar, seja ela de origem adotiva ou não, em conformidade com a resolução da equipe técnica em
consonância com a Lei 8.069/90 9ECA), conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I.
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades
exclusivas do Estado;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração
das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações
eventuais alterações no seu conteúdo;
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá a comissão de monitoramento e
avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de
contas devida pela organização da sociedade civil;
c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos
pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que
guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do
gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na
execução do objeto da parceria;
h) prestar contas no SIT (Sistema Integrado de Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou outro
que venha a substituí-lo.
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento e no SIT (Sistema Integrado de
Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou outro que venha a substituí-lo;
c) divulgar em locais visíveis de suas sedes sociais, nos estabelecimentos em que exerça suas ações e quando
possível na internet, todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações
requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº
13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e
do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de
transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que
diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto no de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária
da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo
de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de
até R$ 153.608,00 (cento e cinqüenta e três mil, Seiscentos e Oito Reais).
3.2 – A previsão orçamentária para execução do presente termo de fomento ocorrerá através da seguinte dotação
orçamentária:
7361
335043999900 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 14.07.00.08.243.0005.2.101
FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC
7360
3.3 – O valor que compõe essa quantia será referente ao repasse mensal de acordo com o plano de aplicação
atualizado na presente data, por um período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO transferirá os recursos em favor da PROVOPAR MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica
vinculada a este instrumento.
4.2 – É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de
poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal,
quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes
casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
5.1 – O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas
pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade
do agente ou representante da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO para:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos; e
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente Termo de Fomento terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação do
extrato na imprensa oficial do Município.
6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO devidamente
justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências
legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.
6.3 – Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do
término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração
de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá
conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão
da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO
PARAÍSO na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo termo de fomento;
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva,
bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
VI – fica designado o servidor público Fernando da Silva Crisóstomo como principal responsável pela fiscalização
do Termo de Fomento, com acompanhamento e assessoramento dos demais membros nomeados pela Comissão
Técnica de Monitoramento e Avaliação designados pela Portaria nº 262/2018.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 - A prestação de contas apresentada pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO deverá conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informações e documentos:
I – extrato da conta bancária específica;
II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade
civil e número do instrumento da parceria;
III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
§ 1.ºSerão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo
de até 30 (trinta) dias a partir do término de cada bimestre do exercício financeiro ou do final da vigência da parceria.
8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos
previstos no plano de trabalho e os dados informados no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, bem como dos seguintes relatórios:
I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no plano de trabalho.
8.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação
designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do
termo de fomento.
8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014,
deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos
na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da
sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 30 (trinta) dias por notificação, dentro do prazo que a administração pública
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vigente.
8.7 - A administração pública apreciará a prestação de contas parcial e final no prazo de até 60 (sessenta) dias,
contado da data do encerramento bimestral do exercício financeiro.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras,
punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo
da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período
entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.
8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no
plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não
resulte em dano ao erário;
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em
relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e
jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
8.10 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da
sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo
a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua
vigência.
9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto.
9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do
ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao qual deverão os autos ser
encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.
9.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que
tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes
do saldo do Termo de Fomento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de
2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I - advertência;
II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com o
Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade
civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso II.
10.2 – no caso de suspensão, mesmo que temporária, dos serviços prestados pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO
PARAÍSO fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO responsável por assumir ou transferir a outra entidade
a responsabilidade pela execução do objeto pactuado, de modo a evitar a sua descontinuidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com
recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.
11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente
adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.
11.3 – Os bens remanescentes serão de propriedade da APAE e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo
a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na
hipótese de sua extinção.
11.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser
doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária,
quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados
para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de
reversão em favor da Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
12.1 - O presente termo de fomento poderá ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta)
dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE
13.1 - A eficácia do presente termo de fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução
do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que não possam ser
resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com renúncia expressa a outros,
por mais privilegiados que forem.
14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos
termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que
vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Alto Paraíso – PR., 12 de Setembro de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
VANDERLAN PEDRO LISBOA
Presidente PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Estado do Paraná
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
E A PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 95.640.736/0001-30,
com sede na Av. Pedro Amaro dos Santos, 900, Centro, na cidade de Alto Paraíso – PR., neste ato representado pela
autoridade competente, o Prefeito Municipal, DÉRCIO JARDIM JÚNIOR, agente político, brasileiro, RG: 1.649.033-4
SESP/PR, inscrito no CPF: 474.519.719-53, residente e domiciliado na cidade de Alto Paraíso – PR., e a PROVOPAR
MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, inscrito no CNPJ sob nº 01.827.715/0001-85, com sede na Avenida Pedro Amaro
dos Santos, 900, Centro, na cidade de Alto Paraíso – PR., representado pelo Presidente da Entidade, Vanderlan Pedro
Lisboa, brasileiro, RG: 4.957.398-7 SESP/PR, inscrito no CPF: 607.560.559-20, residente e domiciliado na cidade de
Alto Paraíso – PR. Resolvem celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, Decreto Municipal 1472/2017, consoante o parecer da Comissão de Seleção
nº 001/2018, Decreto Municipal nº 1868/2018 que adjudica e homologa o resultado do processo de inexigibilidade de
licitação nº 019/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO			
1.1 - O presente termo de fomento, decorrente do processo de inexigibilidade de chamamento público, tem por objeto
a transferência de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades de assistência social a pessoas
idosas em situação de vulnerabilidade social, beneficiando a população idosa carente do Município com auxílios nas
necessidades básicas, tais como, alimentação, transporte, saúde, higiene pessoal, priorizando a qualidade de vida,
conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I.
1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades
exclusivas do Estado;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração
das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações
eventuais alterações no seu conteúdo;
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá a comissão de monitoramento e
avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de
contas devida pela organização da sociedade civil;
c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de
trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos
pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que
guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do
gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na
execução do objeto da parceria;
h) prestar contas no SIT (Sistema Integrado de Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou outro
que venha a substituí-lo.
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento e no SIT (Sistema Integrado de
Transferências) do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou outro que venha a substituí-lo;
c) divulgar em locais visíveis de suas sedes sociais, nos estabelecimentos em que exerça suas ações e quando
possível na internet, todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações
requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto no art. 51 da Lei nº
13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle
interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos
instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do
objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que
diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto no de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária
da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo
de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de
até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
3.2 – A previsão orçamentária para execução do presente termo de fomento ocorrerá através da seguinte dotação
orçamentária:
7598
335043999900 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 14.08.00.08.241.0005.2.101
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
7597
3.3 – O valor que compõe essa quantia será referente ao repasse mensal de acordo com o plano de aplicação
atualizado na presente data, por um período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO transferirá os recursos em favor da PROVOPAR MUNICIPAL
DE ALTO PARAÍSO, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica
vinculada a este instrumento.
4.2 – É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de
poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal,
quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes
casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da
sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do
responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
5.1 – O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas
pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade
do agente ou representante da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO para:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos; e
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente Termo de Fomento terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação do
extrato na imprensa oficial do Município.
6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO devidamente
justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências
legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.
6.3 – Toda e qualquer prorrogação deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do
término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração
de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá
conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão
da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO
PARAÍSO na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo termo de fomento;
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva,
bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
VI – fica designado o servidor público Fernando da Silva Crisóstomo como principal responsável pela fiscalização
do Termo de Fomento, com acompanhamento e assessoramento dos demais membros nomeados pela Comissão
Técnica de Monitoramento e Avaliação designados pela Portaria nº 262/2018.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 - A prestação de contas apresentada pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO deverá conter elementos
que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informações e documentos:
I – extrato da conta bancária específica;
II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade
civil e número do instrumento da parceria;
III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
§ 1.ºSerão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo
de até 30 (trinta) dias a partir do término de cada bimestre do exercício financeiro ou do final da vigência da parceria.
8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos
previstos no plano de trabalho e os dados informados no Sistema Integrado de Transferências (SIT) do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, bem como dos seguintes relatórios:
I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados
estabelecidos no plano de trabalho.
8.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios
elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação
designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do
termo de fomento.
8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014,
deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos
na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da
sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 30 (trinta) dias por notificação, dentro do prazo que a administração pública
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação
vigente.
8.7 - A administração pública apreciará a prestação de contas parcial e final no prazo de até 60 (sessenta) dias,
contado da data do encerramento bimestral do exercício financeiro.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras,
punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo
da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período
entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.
8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no
plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não
resulte em dano ao erário;
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em
relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e
jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
8.10 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da
sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo
a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua
vigência.
9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto.
9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do
ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao qual deverão os autos ser
encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.
9.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que
tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes
do saldo do Termo de Fomento.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de
2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I - advertência;
II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com o Município,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
10.2 – no caso de suspensão, mesmo que temporária, dos serviços prestados pela PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO
PARAÍSO fica a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO responsável por assumir ou transferir a outra entidade
a responsabilidade pela execução do objeto pactuado, de modo a evitar a sua descontinuidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com
recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.
11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente
adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.
11.3 – Os bens remanescentes serão de propriedade da APAE e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo
a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na
hipótese de sua extinção.
11.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público,
ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização
donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto
pactuado,
11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados
para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de
reversão em favor da Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
12.1 - O presente termo de fomento poderá ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta)
dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE
13.1 - A eficácia do presente termo de fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da
execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que não possam ser
resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com renúncia expressa a outros,
por mais privilegiados que forem.
14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos
termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que
vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Alto Paraíso – PR., 12 de Setembro de 2018.
DÉRCIO JARDIM JÚNIOR
Prefeito Municipal
VANDERLAN PEDRO LISBOA
Presidente PROVOPAR MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
Testemunhas:
Marileide Pereira da Silva Lopes
Emiliano Bortolone Lopes
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE tapira

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 2614/2018
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSIDERANDO:
a)
Os artigos 39, 40 e 41 da Lei nº 637, de 31 de agosto de 2015, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
do Magistério Público Municipal de Tapira que dispõe sobre a progressão horizontal na Carreira;
b)
O resultado final das avaliações de desempenho e qualificação regulamentadas pelo Decreto nº. 1040/2015,
que conclui pela progressão do profissional do magistério para a Classe seguinte dentro do mesmo Nível,
RESOLVE:
Art. 1o Reenquadrar os profissionais do magistério integrante do Quadro Próprio do Magistério de Tapira que
obtiveram os pontos necessários para a progressão horizontal na Carreira, na Classe seguinte a que estavam
posicionados, conforme relação abaixo:
Nº Nome do Profissional
Enquadramento Atual Enquadramento após Avaliação
1
Ana Lucia Di Renzo
C
6
C
7
2
Ana Maria Silva Campos
C
11
C
12
3
Angela Aparecida da Silva Munhoz Priori C
7
C
8
4
Claudia Eller Soares
C
5
C
6
5
Cleonio Jose da Silva
C
5
C
6
6
Cristina Maria Diniz
C
5
C
6
7
Cristina Mendes Modesto Braganholi
C
6
C
7
8
Dirce Scabora Mioto
C
6
C
7
9
Edna Aparecida Biffi
C
6
C
7
10 Elizangela Mazoni
C
5
C
6
11 Erisley Vaillant Buzzano
C
4
C
5
12 Eudineia da Silva Gadioli
C
6
C
7
13 Giovana Aparecida de Oliveira
C
12
C
13
14 Ines de Fatima Bauman Pastre
C
9
C
10
15 Josicler Antoniel Ferrari
C
6
C
7
16 Josicler Antoniel Ferrari
C
3
C
4
17 Laurita Joaquim da Silva
C
9
C
10
18 Lenilza Bernardes Ferreira
C
4
C
5
19 Lucia Aparecida Barreto Laurindo
C
6
C
7
20 Lucineia Korchak
C
4
C
5
21 Maria Angelita Sella Silva
C
9
C
10
22 Maria Aparecida Travaglia Mendes
C
5
C
6
23 Maria Candida da Silva Chiodi
C
9
C
10
24 Marines Dallagnol de Souza
C
9
C
10
25 Marines Dallagnol de Souza
C
7
C
8
26 Marleide de Lima dos Santos
C
6
C
7
27 Marleide de Lima dos Santos
C
3
C
4
28 Marli Carneiro Dorozzo
C
6
C
7
29 Marly Terezinha Ferreira Fazolin
C
9
C
10
30 Marly Terezinha Ferreira Fazolin
C
3
C
4
31 Mirian dos Santos Ribeiro Oliveira
C
5
C
6
32 Neiva Bandeira
C
4
C
5
33 Osvair Laurindo
C
15
C
15
34 Renata Aparecida da Silva Raymundo
C
4
C
5
35 Renata Aparecida da Silva Raymundo
C
2
C
3
36 Rosana Aparecida de Souza Barreto
C
3
C
4
37 Rosana Aparecida de Souza Barreto
A
1
A
1
38 Roseane Rosseto Pedroche Santos
C
5
C
6
39 Roseni Bispo Macedo
C
4
C
5
40 Rosinaria Gomes Silva
C
9
C
10
41 Sandra Franco Alcântara
C
7
C
8
42 Silvana Maria Martins Castanheira
C
9
C
10
43 Silvania Pinto Campos Meshial
C
6
C
7
44 Solange Januario de Lima
C
7
C
8
45 Sonia Aparecida Bianchi Minhaco Aoki
C
6
C
7
46 Suely Fatima Domingues dos Santos
C
9
C
10
47 Suely Fatima Domingues dos Santos
C
3
C
4
48 Vanice Roberti
C
6
C
7
49 Zeneide Clemente da Silva
C
11
C
12
50 Zeneide Clemente da Silva
C
9
C
10
51 Zildete Gomes da Costa
B
6
B
7
52 Alexandra Carmem Bueno
A
1
A
1
53 Ana Paula Barbosa de Lima Silva
A
2
A
3
54 Eliane da Silva Fagundes
C
3
C
4
55 Jacira Alves de Oliveira
C
2
C
3
56 Ligia Aparecida Gomes Bozzano
C
3
C
4
57 Maria Aparecida Neres Araujo
C
3
C
4
58 Maria Virgem Rocha Viana
C
3
C
4
59 Francisco Santos Filho
A
1
A
1
60 Ana Paula de Almeida Lestenski
A
1
A
1
61 Leda Gomes de Oliveira
A
1
A
1
62 Romilda Ribeiro Meschial
A
1
A
1
63 Lucinéia Carvalho Escorcio
A
1
A
1
64 Lenilza Bernardes Ferreira
A
1
A
1
65 Lucia Aparecida Barreto Laurindo
A
1
A
1
66 Luana Luiz Santana
A
1
A
1
67 Lídia Ribeiro Alexandrino
A
1
A
1
68 Jaqueline Otaviano de Morais
A
1
A
1
69 Grazieli Ribeiro dos Santos
A
1
A
1
70 Zenaide Ribeiro Almeida
A
1
A
1
71 Thais Camila Rosa Silva
A
1
A
1
Art. 2o O vencimento básico do integrante do Quadro Próprio do Magistério reenquadrado será correspondente à
nova Classe do mesmo Nível, de acordo com as Tabelas de Vencimentos, Anexos IV e VI, parte integrante da Lei nº
637/2015 que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.
Art. 3o Os efeitos financeiros decorrentes, será a partir de Setembro de 2018.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 06 (seis) dias do mês de setembro de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE São Jorge do Patrocínio

Estado do Paraná
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 21/2018
A Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, através do Departamento de Recursos Humanos,
CONSIDERANDO o Edital 001/2017 que instituiu e normatizou o Processo Seletivo Simplificado - PSS, inciso 1.2.
O Processo Seletivo destina-se ao provimento de emprego público, para atender exclusivamente a necessidade
temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas existentes em todas as secretarias do município,
mediante Contrato em Regime Especial – CRES.
CONSIDERANDO que a senhora Cleuza Giroto Sampaio, convocada pelo edital 19/2018, apresentou termo de
desistência, portanto não assumiu o cargo fruto daquela convocação.
CONVOCA candidatos abaixo arrolados, para no prazo de 5 dias uteis contados da publicação deste edital apresentar
manifesto sobre aceitação da presente convocação, e posteriormente se submeter a realização do exame médico
admissional e consequente emissão de atestado médico de saúde física e mental, expedido por médico do trabalho,
cujo local e data da realização dos exames estará disponível no Departamento de Recursos Humanos desta
Prefeitura Municipal e no endereço http://www.controlemunicipal.com.br/inga/sistema/arquivos/41/120918095210_
edital_de_convocacao_n_212018_pdf.pdf . Poderá o médico no ato do atendimento solicitar ao candidato, exames
complementares a fim de sustentar a emissão do Atestado Médico de Saúde Ocupacional solicitado. Os exames
poderão ser realizados a partir do dia 03 de setembro de 2018, nos termos do requisito estatuído no item 11 do Edital
001/2017, do Regulamento Geral de Processo Seletivo Simplificado - PSS, conforme segue:
Ordem de Classificação:
Nome:
Cargo:
Inscrição:
Período de Contrato
8 NEUZA AGUIAR FERREIRA Auxiliar de Serviços Gerais
152 Data da contratação até 27/02/2019
OBS: A presente contratação poderá ser prorrogada até o limite máximo de 12 (doze) meses, dependendo da
manutenção da situação que deram causa a contemporânea convocação, conforme dispões a Lei Municipal nº
2.098/2.017,
Art. 5º As contratações serão feitas por tempo determinado, observando-se os seguintes prazos:
I – seis meses, no caso dos incisos I e II e IV do art. 2º;
II – doze meses, nos demais itens, do art. 2º.
Além do atestado de saúde, os candidatos no período máximo de 30 (trinta) dias da data da publicação deste Edital,
deverá providenciar os documentos necessários previstos no Item 12.3 do Edital 001/2017, os quais deverão ser
encaminhados ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocínio, para
averiguação e ato de posse, após esse período o candidato será considerado desistente.
11. DO INGRESSO NO EMPREGO
11.1. O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, reserva-se o direito de chamar os candidatos
aprovados no Processo Seletivo, de acordo com as respectivas ordens de classificação e pela necessidade de função,
independente de novos concursos ou Processos Seletivos.
11.2. O Processo Seletivo Simplificado destina-se ao preenchimento de vaga temporária mediante
Contrato por prazo determinado conforme a Lei Nº 2.098/2017.
11.3. Em caso de qualquer rescisão de contrato de trabalho, as partes ficam desobrigadas de indenizar a parte
contrária pelo período restante do contrato.
11.4. A convocação oficial do candidato para o processo de contratação será feita através de Edital, publicado no site
www.ilustrado.com.br.
11.5. O candidato convocado para ocupar a vaga temporária, quando não comparecer no prazo estipulado
na convocação, será automaticamente deslocado para o final da lista, que obedecerá mais uma convocação
respeitando a ordem de classificação. Caso esta segunda convocação não seja atendida pelo candidato, este será
automaticamente excluído do certame.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1 A contratação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado dar-se-á por nomeação mediante
Portaria expedida pelo Município, com contribuições para o Regime Geral de Previdência Social.
12.2. O candidato que deixar de preencher quaisquer das condições expostas nesse Edital não estará apto à
contratação.
12.3. Relação de Documentos para Admissão (Original e cópia simples):
a) Carteira de Identidade (RG);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) CTPS Original e PIS (CTPS - folha de identificação frente e verso);
d) Comprovante de abertura de conta corrente, no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú ou Sicredi,
contendo o número da agência e conta;
e) Comprovante de endereço atualizado;
f) Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral;
g) Certidão de Nascimento ou Casamente;
h) Certificado de Reservista;
i) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Auto Declaração de que não foi demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual, distrital ou municipal
em consequência de aplicação de pena disciplinar após sindicância, nos últimos 2 (dois) anos, contados de forma
retroativa a partir da data da Contratação, e de que não perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em
julgamento a ser julgado a ser cumprida ou em cumprimento.
k) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato
residiu nos últimos 05 (cinco) anos;
l) Auto Declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio.
m) Declaração de não parentesco com os membros da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado;
n) Declaração de não parentesco com os membros da Comissão examinadora do Processo Seletivo Simplificado
o)1(uma) Foto 3x4 recente.
Os Candidatos deverão apresentar os documentos em cópias autenticadas, ou acompanhadas das originais para
serem autenticadas pelo servidor autorizado conforme relação abaixo.
O candidato convocado deverá apresentar, fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso na área especifica,
fotocópia autenticada do certificado de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado (se possuir), e por derradeiro, fotocópia
autenticada da Carteira do Registro no Conselho de Classe, se o cargo exigir.
Os candidatos que não comparecerem nos prazos estipulados por este Edital, após 1 (uma) convocação, implicará
automaticamente, ao mesmo, deslocamento para o final da lista de classificados, respeitando apenas mais 1 (uma)
chamada, totalizando 2 chamadas.
Em qualquer das chamadas via Edital, devidamente publicado em diário oficial do município, DEVERÁ a
municipalidade, antes de aplicar a penalidade de perda do direito a vaga ou encaminhar o nome ao final de lista
automaticamente, providenciar a intimação pessoal do candidato, no endereço declinado pelo mesmo no ato da
inscrição do Certame Público, devendo manter atualizado este endereço até o prazo final de validade do Certame,
podendo a intimação ocorrer na forma administrativa, via epistolar ou por Cartório.
Caso seja frustrada a intimação do candidato nos endereços constantes do cadastro do Departamento de Recursos
Humanos, o qual cabe ao candidato mantê-lo atualizado, poderá ser o candidato remetido ao final de fila (caso seja
possível) ou aplicado à perda do direito a vaga no Certame Público.
Desta forma, o candidato que não comparecer até a data prevista, p e r d e r á o direito de requerer sua vaga
posteriormente dentro da colocação original.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de
setembro de 2018.
RONALDO TINTI
Prefeito Municipal em Exercício

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁ.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 126/2018, MODALIDADE: LEILÃO Nº 001/2018
Tendo em vista a decisão proferida pelo Leiloeiro, designado através do Portaria nº 11591/2018
Homologo:
Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedores da licitação, objeto do Processo
Licitatório 126/2018, Modalidade: LEILÃO Nº 001/2018, o participante:
Vencedor
Lote
Valor
Francielo Capellesso
1
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
João Salete dos Santos
3
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Paulo Enrique Gomes
6
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Paulo Enrique Gomes
7
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Juliano dos Santos Mendes 9
R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais)
M.A.M. Correia Serviços EPP 10
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
Luiz Carlos da Silva
11
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
Clayton Evangelista Gonçalves
12
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Luiz Carlos da Silva
13
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
TOTAL
R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – PARANÁ.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 001/2018
A Prefeitura Municipal de Terra Roxa do Estado do Paraná, por meio de seu Leiloeiro nomeado pela Portaria nº
11.591/2018 vem a público divulgar a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Leilão nº 001/2018, Processo
Administrativo nº 126/2018, que tem por objeto a ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS
INSERVÍVEIS E DE RECUPERAÇÃO ANTIECONÔMICA PARA O USO DO MUNICÍPIO, o qual teve como vencedores:
Vencedor
Lote
Valor
Francielo Capellesso
1
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
João Salete dos Santos
3
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Paulo Enrique Gomes
6
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Paulo Enrique Gomes
7
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Juliano dos Santos Mendes 9
R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais)
M.A.M. Correia Serviços EPP 10
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
Luiz Carlos da Silva
11
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)
Clayton Evangelista Gonçalves
12
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Luiz Carlos da Silva
13
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)
Terra Roxa, 12 de setembro de 2018.
GEAN PAULO RANGHETTI
Leiloeiro
Portaria nº 11.591/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

Estado do Paraná
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 154/2017
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador
da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE, e a empresa V. H. AUTO POSTO LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.992.446/0001-51,
com estabelecimento à Rodovia PR 479, KM 0,5 – Zona Industrial, na cidade de Tuneiras do Oeste PR, representada
neste ato por Ritcheli Seiti do Prado, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CI/RG nº 9.780.436-2/SSP-PR, e
inscrito(a) no CPF/MF nº 076.999.879-85, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e acertado o
presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL Nº
050/2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra, oriundo
da PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017), considerando a vantajosidade
à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz respeito a economia
de recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade ao objeto licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
2.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2017, que findaria em 22 de agosto de 2018, fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando em 21 de agosto de 2019.
3.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base nos artigos 57, II da Lei nº
8.666/93, e Cláusula Quarta do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2017.
4.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 154/2017.
Tuneiras do Oeste, 22 de agosto de 2018.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
V. H. AUTO POSTO LTDA. - EPP
Ritcheli Seiti do Prado
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________
2. _______________________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio
Nome: Aline Cristina Valerio
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR R.G. : 9.546.342-8 SSP/PR

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE tuneiras do oeste

Estado do Paraná
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 153/2017
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede à Rua Santa Catarina, 409, Centro, Paço Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
76.247.329/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, brasileiro, casado, portador
da CI/RG nº 1.642.664-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 281.629.279-72, doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE, e a empresa PAULO ANDRÉ OLIVEIRA FERRARI 09876949950, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
26.679.643/0001-05, com estabelecimento à Av. União 308, fundos, Centro, na cidade de Tuneiras do Oeste PR,
representada neste ato por Paulo André Oliveira Ferrari, brasileiro, empresário, portador da CI/RG nº 1.344.66057 SSP/PR, e inscrito(a) no CPF/MF nº 098.769.499-50, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo
e acertado o presente TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2017, oriundo do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 050/2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017), com as seguintes condições:
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato supra,
oriundo da PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2017 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2017), considerando a
vantajosidade à Administração Pública e observando a viabilidade técnica e econômica da contratação no que diz
respeito a economia de recursos, agilidade, centralização dos serviços e principalmente dar continuidade ao objeto
licitado.
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
2.1 O prazo de vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2017, que findaria em 22 de agosto de 2018, fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, findando em 21 de agosto de 2019.
3.0 – CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1 A alteração contratual a qual se refere o presente Termo Aditivo, se faz com base nos artigos 57, II da Lei nº
8.666/93, e Cláusula Quarta do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2017.
4.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:
4.1 Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições avençadas anteriormente no CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 153/2017.
Tuneiras do Oeste, 22 de agosto de 2018.
MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE
Taketoshi Sakurada
Prefeito Municipal
PAULO ANDRÉ OLIVEIRA FERRARI 09876949950
Paulo André Oliveira Ferrari
Representante Legal
Contratante Contratada
Testemunhas:
1 . ______________________________
2. _______________________________
Nome: José Vinícius Cuareli Alécio
Nome: Aline Cristina Valerio
R.G. : 9.826.159-1 SSP/PR		
R.G. : 9.546.342-8 SSP/PR

Câmara Municipal de Umuarama
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A N º 2.783/2018
CONSTITUI Comissão Especial de Licitação, para exame de documentação, análise e julgamento das propostas
apresentadas ao Edital de Tomada de Preços nº 018/2018 - PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais
R E S O L V E:
Art. 1º. CONSTITUIR Comissão Especial de Licitação, para exame de documentação, análise e julgamento das
propostas apresentadas ao Edital de Tomada de Preços nº 018/2018 – PMU, que trata da contratação de empresa sob
regime de empreitada global, para execução de pavimentação asfáltica, reperfilamento, meio fio, sarjeta e drenagem
no prolongamento das Avenidas Olinda, Castelo Branco, Bazilio Sgorlon e Ruas Cezare Pozzobom, Miguel Martins de
Melo, Francisco Inácio Lira, neste Município de Umuarama, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de
acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Presidente: Isamu Oshima
CPF 306.692.519-68
Secretária: Carlos Simões Garrido Júnior
CPF 850.390.809-30
Membros:
Valdivino Manuel de Oliveira
CPF 555.665.619-34
Andrei Felipe Gomes
CPF 068.132.389-22
Juracy Antonio Narcizo
CPF 474.319.629-91
Art. 2º. Fica fixada a data de 27 de setembro de 2018, às 09:00 horas, para que a Comissão de que trata esta Portaria
se reúna na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
Art. 3º. Ficam considerados de relevância os serviços prestados pela comissão ora constituída, sem ônus ao Município.
Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 06 de setembro 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.785/2018
Fica declarado deserto o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 039/2018 – SAÚDE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica declarado deserto o procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial sob nº 039/2018 SAÚDE, que trata da aquisição de um veículo tipo ambulância simples remoção.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 10 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA – ESTADO DO PARANÁ.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 09/2018

Processo Licitatório nº. 05/2018

CONTRATANTE

- CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA/PR.

CONTRATADA

- ACÁCIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME,
CNPJ 21.917.319-0001-56, com sede localizada na Rua
Estados Unidos, nº 1454, Sala 801, Bacacheri

OBJETO

Prestação de serviços continuados de agenciamento de
viagens, para pesquisa, cotação, reserva, emissão,
marcação, remarcação, endosso, cancelamento e
fornecimento de passagens aéreas, para voos
domésticos em todo o país, e ainda, passagens
rodoviárias com itinerário fixo intermunicipal e/ou
interestadual, para atender a demanda da Câmara
Municipal de Umuarama/PR.
Para a aquisição das passagens aéreas e/ou rodoviárias
esta Câmara Municipal estima-se por expectativa o
gasto total máximo conforme quadro abaixo, para um
período de 12 (doze) meses:

VALORES ESTIMADOS DO
CONTRATO

c1

Pregão Presencial nº.
05/2018

- Passagem aérea de classe econômica para voos
domésticos: R$ 13.616,00
- Passagem rodoviária intermunicipal e interestadual: R$
6.281,00
VIGENCIA DO CONTRATO

- 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do
contrato (05/09/2018).

RECURSOS ORÇAMENTARIOS

Dotação Orçamentária nº. 01.031.0001.2001.001 –
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção

DATA DE ASSINATURA

– 05 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.786/2018
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
Presencial nº 135/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no
Pregão Presencial nº 135/2018 – PMU, que trata da aquisição de 01 (um) veículo, tipo pick up, porte médio, 0km, ano/
modelo, mínimo 2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
de Umuarama - PROCON, tendo sido declarada vencedora a empresa FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 10 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.787/2018
Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão
Presencial nº 128/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas
no Pregão Presencial nº 128/2018 – PMU, que trata da contratação de empresa para fornecimento parcelado de
equipamentos e informática, eletrodomésticos, móveis para escritório, móveis para cozinha, aparelhos telefônicos,
câmara digital e aparelhos de ar condicionado (instalados) para atender as necessidades do CRAS I, II e III,
Secretaria de Assistência Social, CREAS, Conselho Tutelar, Programa Família Acolhedora, CREAS/CRAM, Centro
Pop, Secretaria Executiva dos Conselhos e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, deste
município, tendo sido declarada vencedoras às seguintes empresas: C. J. LOPES PAPELARIA ME., para os lotes
nºs 05, 18 e 21, E TODÃO GONÇALVES EIRELI EPP., para os lotes nºs 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 e 24, FRIMAC
REFRIGERAÇÃO EIRELI ME., para o lote nº 25, INFATEC COMPUTADORES LTDA. EPP., para os lotes 01 e 03, L.
CUNHA DE ALMEIDA TECNOLOGIA E PAPELARIA – ME., para o lote nº 07, NEW CENTER INFORMATAICA LTDA.
ME., para o lote nº 02, PODIUM INFORMATICA LTDA. EPP., para os lotes nºs 04, 06, 08, 11, 19 e 20 e RP MÓVEIS
E PAPELARIA LTDA. EPP., para os lotes nºs 09, 10 e 12.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 10 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

DO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE xambrê

Estado do Paraná
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº.028/2018-PMX
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL–
ME/EPP/MEI
O MUNICIPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar em sua sede, sita na Avenida
Roque Gonzales, 480, LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, para aquisição /contratação/
prestação de serviços do abaixo discriminado:
OBJETO: contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para compor a
Merenda Escolar das Escolas e Centros de Educação Infantil da rede pública de Ensino do Município de Xambrê,
Estado do Paraná, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM
DATA DA ABERTURA: 26/09/2018 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei Federal 10520/02, Lei Federal 8666/93, Lei Complementar Federal 123/06, Lei
Complementar nº 147/2014 e o Decreto Municipal nº 005/2006.
INFORMAÇÕES: O inteiro teor do Edital e seus respectivos adendos e anexos, poderá ser examinado no endereço
indicado, no horário comercial e poderá ser fornecido pessoalmente junto com a solicitação da empresa. Informações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à ao Pregoeiro e Equipe de Apoio no endereço
mencionado ou pelo fone: 44- 36321557, de Segunda à Sexta-feira, das 8h às 11h 30min e das 13h30min às 17hs.
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ, PR, 12 setembro de 2018
WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO
EDEVALDO DELAI
Prefeito Municipal
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2018 – PMU
MELHOR TÉCNICA (maior pontuação)
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem interessar possa que, nos termos da
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Concorrência,
tipo melhor técnica, para seleção de propostas mais vantajosa visando à venda de bem imóvel, de propriedade do
Município de Umuarama, mediante cumprimento de encargos.
Lote Urbano: Lote n° 10, da quadra n° 2, do loteamento denominado Conjunto Habitacional Sonho Meu, situados na
Rua Eça de Queiroz, nesta cidade de Umuarama/PR, com área de 750,00 m², matriculado sob o n°39.916, no Cartório
de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Umuarama/PR.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: às 09:00 (nove horas) do dia 05
de novembro de 2018.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações,
ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco,
3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão de Licitações e Contratos, ou pelo
telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127, no horário das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sextafeira ou e-mail: licita@umuarama.pr.gov.br
UMUARAMA, 06 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração
DOUGLAS ANTONIO BACARO
Secretário de Indústria e Comércio

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2018 – PMU
MELHOR TÉCNICA (maior pontuação)
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem interessar possa que, nos termos da
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Concorrência,
tipo melhor técnica, para seleção de propostas mais vantajosa visando à venda de bem imóvel, de propriedade do
Município de Umuarama, mediante cumprimento de encargos.
Lote Urbano: Lote n° 13, da quadra n° 2, do loteamento denominado Conjunto Habitacional Sonho Meu, situados na
Rua Eça de Queiroz, nesta cidade de Umuarama/PR, com área de 750,00 m², matriculado sob o n°39.919, no Cartório
de Registro de Imóveis do 1° Ofício de Umuarama/PR.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: às 09:00 (nove horas) do dia 06
de novembro de 2018.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações,
ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco,
3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão de Licitações e Contratos, ou pelo
telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127, no horário das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sextafeira ou e-mail: licita@umuarama.pr.gov.br
UMUARAMA, 06 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração
DOUGLAS ANTONIO BACARO
Secretário de Indústria e Comércio

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 039/2018
Concede “Pensão Vitalícia” a beneficiária do servidor aposentado JOÃO LAUDEVINO RODRIGUES.
A ADMINISTRADORA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 20, inciso VIII, da Lei Complementar nº 089/2001, e com
ratificação pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica concedida a partir de 05 de agosto de 2018, “Pensão Vitalícia” a VERONICA DE JESUS DOS ANJOS
RODRIGUES, portadora da cédula de Identidade n.º 6.094.724-4 SSP/PR e inscrita no CPF n.º 820.282.499-00,
beneficiária do servidor aposentado JOÃO LAUDEVINO RODRIGUES, nos termos do Processo nº. 051/2018,
conforme estabelece os Artigos 216, 217 §§1º e 2º e 218, inciso II, alínea “a” da Lei Complementar nº. 018/92 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Umuarama), c/c com Artigo 40, §§ 7º e 8º da Constituição Federal.
Art. 2º. Perceberá a beneficiária acima referida a título de ‘’Pensão Vitalícia’’, a cota de 100% (cem por cento) dos
proventos, no valor de R$ 2.316,76 (Dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) mensais e R$
27.801,12 (Vinte e sete mil oitocentos e um reais e doze centavos) anuais, sem paridade, utilizando o índice do regime
geral da previdência social.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
DENISE CONSTANTE DA SILVA FREITAS
Administradora do FPMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 211/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando
as disposições da Lei Municipal nº 4.251 de 15 de dezembro de 2017,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Municipio, aprovado pela Lei Municipal
n° 4.251, de 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 198.788,52 (cento e noventa e oito mil setecentos e oitenta e
oito reais e cinqüenta e dois centavos), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° decorrem de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), conforme
indicado no Anexo II.
II - provável excesso de arrecadação da Fonte 70039 - Convênio 772/2018 Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Urbano/Aquisição de Veículos/Equipamentos , no valor de R$ 176.688,52 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) , considerando a tendência do exercício nos termos do art. 43, § 3º
da Lei Federal nº 4320/64.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 10 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 211 DE 10/09/2018
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO:
20. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
UNIDADE: 20.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E.L				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
27.122.0019.1162
S.M.E.L - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000
R$
1.100,00
27.122.0019.1310
S.M.E.L - Aquisição e Reposição de Veículos
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE 70039
R$ 176.688,52 		
TOTAL GERAL
R$ 177.788,52 		
ÓRGÃO:
14. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE: 14.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.S				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
08.122.0002.2160
Manutenção da Secretaria de Assistencia Social 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL
CIVIL
000
R$
3.000,00 		
TOTAL GERAL
R$
3.000,00 		
ÓRGÃO:
12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
UNIDADE: 12.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.I.C				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
23.691.0007.2132
Capacitação Profissional
3.3.90.39.00.00 OUTROS
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000
R$
18.000,00 		
TOTAL GERAL
R$
18.000,00 		
TOTAL GERAL
198.788,52 		
ANEXO II		
ANEXO AO DECRETO N° 211 DE 10/09/2018		
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64		
CANCELAMENTO DE DESPESA		
ÓRGÃO:
12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
UNIDADE: 12.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.I.C				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
23.695.0007.2260
Manutenção e Expansão do Apoio e Incentivo ao Turismo de Negócios e Eventos
3.3.90.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 R$
22.100,00
TOTAL GERAL
R$
22.100,00 		
TOTAL GERAL
22.100,00 		
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2018 – PMU
MELHOR TÉCNICA (maior pontuação)
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem interessar possa que, nos termos da
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Concorrência,
tipo melhor técnica, para seleção de propostas mais vantajosa visando à venda de bem imóvel, de propriedade do
Município de Umuarama, mediante cumprimento de encargos.
Lote Urbano: Lotes n° 11 e 12, da quadra n° 2, do loteamento denominado Conjunto Habitacional Sonho Meu, situados
na Rua Eça de Queiroz, nesta cidade de Umuarama/PR, com área de 750,00 m² cada, totalizando 1.500,00 m²,
matriculados sob os números 39.917 (lote n° 11) e 39.918 (lote n° 12), no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício
de Umuarama/PR.
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS: às 09:00 (nove horas) do dia 7
de novembro de 2018.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações,
ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco,
3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão de Licitações e Contratos, ou pelo
telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127, no horário das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sextafeira ou e-mail: licita@umuarama.pr.gov.br
UMUARAMA, 06 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração
DOUGLAS ANTONIO BACARO
Secretário de Indústria e Comércio

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANA
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2018
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU
SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que
de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA
PRESENCIAL, para o seguinte:
OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo, tipo caminhão cavalo mecânico seminovo, para atender as necessidades da
Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
DATA DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 27/09/2018 – HORÁRIO: DAS 13:30 ÁS 14:15
HORAS
DATA DA ABERTURA: 27/09/2018 – HORÁRIO: 14:30 HORAS
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº
123/06 e 147/2014.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações,
ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco,
3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA
AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL
127 e 129.
UMUARAMA, 06 DE SETEMBRO DE 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANÁ
P O R T A R I A Nº 2.782/2018
Fica declarado deserto o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 129/2018 – PMU.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica declarado deserto o procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial sob nº 129/2018 - PMU,
que trata da contratação de empresa para o fornecimento de mudas de árvores em espécie, próprias para a plantação
urbana, para serem utilizadas na reposição da arborização, deste município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UMUARAMA, 06 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretaria de Administração

ESTADO DO PARANA
LEI Nº 4.305
De: 6 de setembro de 2018.
Autoriza o recebimento de patrocínio/apoio pelo Município mediante contrapartida de publicidade.
CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º. O patrocínio/apoio a eventos realizados pelo Município de Umuarama, tais como festivais, campeonatos
esportivos, congressos, feiras, seminários, festas comunitárias, entre outros, que gerem desenvolvimento
socioeconômico, será regulado por esta Lei.
Art. 2º. O patrocínio de que trata esta Lei, consistirá em doações em espécie ou in natura, disponibilização de
materiais, mão de obra, bem como outras modalidades de auxílio, como doações e congêneres, com a finalidade
específica de auxiliar no desenvolvimento de eventos de interesse público implementados pelo Poder Executivo.
Art. 3º. A contribuição através de patrocínio, elencada nesta Lei, permitirá a veiculação de propaganda institucional
por parte das empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, pessoas físicas e organizações
não governamentais, junto aos eventos.
Art. 4º. A fim de possibilitar a efetivação do patrocínio, o Poder Público receberá as propostas de pessoas físicas
de direito privado, empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista, pessoas físicas e
organizações não governamentais, que apresentarem disposição a patrocinar os eventos do Município e, analisará a
conveniência e oportunidade no recebimento do patrocínio.
Art. 5º. A propaganda institucional de que trata o art. 3º desta Lei, consistirá na divulgação dos patrocinadores, por
áudio, mídia impressa ou outros similares, nos espaços disponibilizados pelo Poder Público, previamente definidos
pelo Município de Umuarama.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANA
LEI Nº 4.306
De: 6 de setembro de 2018.
Altera-se o art. 7º da Lei Municipal nº 4.288 de 26 de julho de 2018.
CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O art. 7º da Lei nº 4.288, de 26 de julho de 2018, passa a contar com a seguinte redação:
“Art. 7º. Serão premiados os 05 (cinco) alunos concorrentes que obtiverem as melhores notas, em cada categoria,
seus respectivos professores orientadores e as instituições de ensino que estejam matriculados”.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, em 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

ESTADO DO PARANA
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2018 – PMU.
A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº
009/2018 – PMU, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:
Nº
EMPRESA
VALOR R$
01
CDA ENGENHARIA EIRELI.
R$ 8.066.117,88 (oito milhões, sessenta e seis mil, cento e dezessete
reais e oitenta e oito centavo).
02
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA EXPANSÃO LTDA.
R$ 8.276.930,60 (oito milhões,
duzentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta reais e sessenta centavos).
Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará
vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
UMUARAMA, 12 de setembro de 2018.
presidente da comissão : _______________________________
membros da comissão : _______________________________

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

RESUMO DE CONTRATOS
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
Contrato de Compras n° 261/2018
Contratante: Município de Umuarama
Contratado: I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de eletrodomésticos diversos (refrigeradores, freezers, liquidificadores, batedeiras,
bebedouros, micro-ondas), para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte e Lazer, deste Município,
conforme descrição e especificações constantes no Anexo I deste Contrato.
Valor Total: R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais).
Vigência: 14/08/2018 a 14/08/2019.
Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no Pregão Presencial n° 117/2018 - PMU, homologado pela
Portaria n°. 2.536/2018, em 10 de agosto de 2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, em 14 de agosto de 2018, edição nº.
11.338, que integram o presente Termo e na Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, bem como demais alterações posteriores.
Umuarama, 12 de setembro de 2018.
Vicente Afonso Gasparini
Secretário Municipal de Administração
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Publicações legais
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P
DECRETO Nº 213/2018
Aprova o Regimento Interno do Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das
atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no art. 21, XII, “c” da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o Convênio de Delegação nº 050/2014, celebrado entre a União e
o Município de Umuarama, nos termos do art. 36, III da Lei nº 7.565/86;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Aeroporto Municipal Orlando de
Carvalho, constante do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 12 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO DO AEROPORTO MUNICIPAL ORLANDO DE CARVALHO
NORMAS DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÁREAS
CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 1º O Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho será administrado pela Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo, com as seguintes atribuições:
I - cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regimento Interno e nas normas
específicas sobre a matéria que vierem a ser elaboradas;
II - realizar levantamentos e análises, e propor soluções, objetivando o bom
desempenho operacional;
III - prover, convenientemente, os recursos de material e de pessoal necessários aos
serviços de limpeza, manutenção, e tendo como prioridade a segurança, da área
aeroportuária e dos serviços e atividades envolvidas;
IV - exercer fiscalização sobre os serviços do aeroporto, especialmente os de
segurança, limpeza, manutenção e conservação, reparo, guarda-volumes,
estacionamento, informações e outros ligados à coordenação da atividade;
V - elaborar, organizar, expedir, modificar, implantar e fazer cumprir os programas,
planos, sistemas e comissões referentes ás seguranças operacional e aeroportuária;
VI - fiscalizar o cumprimento dos programas de segurança das empresas aéreas e
dos concessionários e permissionários;
VII - fazer cumprir os termos de concessão ou permissão de uso e os convênios,
relativos às áreas que compõe o aeroporto;
VIII - elaborar as contas e repassar à Secretaria de Fazenda para cobrança, os
débitos das concessionárias estabelecidas no aeroporto;
IX - prestar contas mensais às concessionárias através de relatórios das despesas
de condomínio do aeroporto;
X - exercer as demais atribuições especificas e normais inerentes à Administração
Aeroportuária Local (AAL);
XI - Constituir e organizar a formação da Comissão de Segurança Aeroportuária
(CSA), nos termos do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC nº 107,
aprovado pela Resolução nº 362, de 16 de julho de 2015;
XII - Constituir e organizar a formação da Comissão de Segurança Operacional
(CSO), conforme o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RBAC nº 153, aprovado
pela Resolução nº 240, de 26 de junho de 2012.
Art. 2º São objetivos do Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho:
I - proporcionar serviço de embarque e desembarque de passageiros e cargas,
seguindo as normas de segurança da aviação civil, garantindo segurança das
operações nos pátios e pistas;
II - manter infraestrutura na área de comércio e utilidades e serviços, para atendimento
aos passageiros, tripulantes e usuários;
III - garantir segurança, higiene e bem-estar aos usuários, sejam passageiros,
comerciantes, empresas transportadoras, seus empregados ou visitantes e
tripulantes;
IV - manter e acompanhar as normas do Comando da Aeronáutica, no que relacionado
a regulamentos específicos para operações aeroportuárias e aeronavegabilidade;
V - conhecer e implantar os preceitos, normas e procedimentos definidos pela
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, no que tange à segurança da aviação civil
contra atos de interferência ilícita.
SEÇÃO I
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 3º O aeroporto municipal funcionará ininterruptamente durante as 24 (vinte e
quatro) horas do dia.
§ 1º O horário de funcionamento das agências, check-in e check-out será determinado
em função das necessidades operacionais das empresas de transporte aéreo regular.
§ 2º Os balcões de check-in não poderão ter acesso ao pátio de aeronaves e para tal
deverão ser isolados da área de check-out.
§ 3º As unidades comerciais terão o seu horário de funcionamento estabelecido pelos
respectivos contratos de concessões ou permissões firmados com o Município de
Umuarama.
§ 4º Os horários de funcionamento previstos nos parágrafos anteriores poderão sofrer
alterações pelo Município de Umuarama, a seu critério, quando forem necessárias
para atender às condições de atendimento previstas no art. 2º, inciso II deste
Regimento Interno.
Art. 4º A implantação ou reforma das instalações, a recepção e circulação de
mercadorias e valores, assim como a limpeza, manutenção e conservação das áreas
e espaços concedidos em uso, obedecerão às normas específicas e tabelas de
horários determinadas pela administração pública municipal.
SEÇÃO II
DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Art. 5º A limpeza, manutenção e conservação das áreas de agências, check-in,
check-out e adjacências, unidades comerciais e órgãos de serviços, serão de
responsabilidade das concessionárias e órgãos ocupantes.
§ 1º A delimitação das áreas e espaços para os efeitos deste artigo será a constante do
Termo de Concessão ou Permissão de Uso firmado com o Município de Umuarama.
§ 2º A Administração do aeroporto municipal determinará a forma, o local e o horário
de coleta de lixo, através de normas específicas, nos termos deste Regimento Interno,
devendo o mesmo ser acondicionado em recipientes apropriados, como lixo oriundo
de aeroportos - cor branca e símbolo de infectante, dentro das áreas e espaços
privativos e concedidos/permitidos.
§ 3º A limpeza, manutenção e conservação das áreas das edificações destinadas
à hangaragem de aeronaves, bem como a atividades operacionais essenciais
ou acessórias à aviação civil, serão de responsabilidade dos concessionários ou
permissionários ocupantes.
Art. 6º Os serviços de limpeza, manutenção e conservação das áreas comuns,
sanitários, fachadas externas, pátio de aeronaves, vias de acesso e outros, estarão a
cargo da Administração do aeroporto municipal.
§ 1º As concessionárias e permissionárias pagarão condomínio mensal, na forma de
rateio, este relativo à cota de manutenção, conservação e limpeza, vigias, bem como
sua cota de água e luz utilizadas na área comum, esgoto e segurança, de acordo com
as faturas apresentadas pela Administração.
§ 2º Os demais serviços utilizados nas áreas privativas das concessionárias e
permissionárias, tais como, água, esgoto, energia elétrica, telefone, gás, coleta,
incineração de lixo, devem ser instalados de forma individual, sob a responsabilidade
da cessionária, desde que autorizadas pela Administração, de modo a evitar
eventuais interferências aos sistemas de segurança e operação do aeroporto.
SEÇÃO III
DAS AGÊNCIAS, BILHETERIAS E UNIDADES COMERCIAIS
Art. 7º A localização de agências e unidades comerciais será destinada em função
do memorial descritivo de localização, previsto Caderno de Encargos do Terminal de
Passageiros, e, na falta deste, no respectivo contrato de concessão ou permissão de
uso, com base no número de partidas diárias, passageiros embarcados e o volume de
comercialização de combustíveis, no caso das companhias de petróleo.
Art. 8º A Administração do aeroporto municipal, a seu critério, poderá utilizar o
pátio para aeronaves da aviação regular, geral e particular, unidades de agências,
bilheterias e unidades comerciais disponíveis, visando atender aos objetivos previstos
neste Regimento Interno.
Art. 9º As empresas ficarão obrigadas ao recolhimento da respectiva tarifa de
embarque, quando da venda de bilhetes de viagem, bem como à apresentação do
RPE - Resumo de Passageiros Embarcados à Administração, imediatamente após
o fechamento do voo.
SEÇÃO IV
DAS SUGESTÕES E/OU RECLAMAÇÕES
Art. 10. As sugestões e reclamações de usuários, a respeito das atividades e dos
serviços prestados no aeroporto municipal, serão processadas pelo serviço de
Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Umuarama.
SEÇÃO V
DO EMBARQUE E DO DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS
Art. 11. O estacionamento de aeronaves no pátio, para embarque de passageiros,
deverá ocorrer com antecipação máxima de 30 (trinta) minutos do horário de partida
e a sua saída deverá ocorrer na hora prevista, admitindo-se uma tolerância, não
superior a 15 (quinze) minutos, devidamente justificada, ao passo que os casos
fortuitos e de força maior serão resolvidos de imediato pela Administração.
Parágrafo único. Os intervalos de tempo previstos neste artigo poderão ser alterados
pela Administração, sempre que julgar necessário, devendo as concessionárias e
permissionárias ser comunicadas expressamente, com antecedência mínima de 10
(dez) dias, contados da data do início da operação.
Art. 12. O acesso à área estéril da sala de embarque permanecerá fechado ou vedado
até 01 (uma) hora antes do embarque, devendo as concessionárias e permissionárias,
sob pena de aplicação das sanções previstas neste Regimento Interno, certificarem
de que os passageiros que acessarão pátio para o embarque estarão portando o
cartão de embarque identificado ou outro meio tecnologicamente aceitável, para
o referido voo, bem como apresentar documentação legal que os identifiquem no
acesso à sala de embarque.
Parágrafo único. Os acompanhantes não terão acesso à área estéril de embarque ou
desembarque, não sendo permitida a permanência de pessoas estranhas ao serviço
ou ao trânsito de passageiros fora do horário de embarque.
Art. 13. As pessoas autorizadas a acessar as Áreas Restritas de Segurança (ARS)
deverão estar portando credenciais de identificação nos padrões do aeroporto,
fornecidas pelo órgão de segurança aeroportuário, de acordo com a legislação
aeroportuária em vigor.
Art. 14. O tempo máximo de estacionamento para o desembarque de passageiros
será de 30 (trinta) minutos.
Art. 15. O tempo máximo de estacionamento, incluindo o embarque e desembarque
de passageiros, para os aviões em trânsito e de fretamento será de 40 (quarenta)
minutos, salvo casos fortuitos ou de força maior que justifique extrapolar esse tempo.
SEÇÃO VI
DAS RECEITAS
Art. 16. Constituem receitas do Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho:
I - tarifas de embarque, pouso, permanência e dos preços unificados (pouso/
embarque) previstos na legislação da aviação civil, arrecadados por meio de convênio
firmado com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero;
II - as quotas de manutenção, conservação, limpeza e segurança;
III - parcelas de concessão, permissão e autorização de uso;
IV - Tarifa de Utilização do Terminal de Passageiros (TPS);
V - penalidades pecuniárias, em razão do descumprimento de obrigações a serem
previstas em lei específica;
VI - serviço de guarda-volumes;
VII - publicidade de qualquer tipo no sítio aeroportuário;
VIII - sistema de sonorização, estacionamento de veículos e outros;
IX - armazenagem e capatazia;
X - plantio e cultivo de cultura agrícola no sitio aeroportuário;
XI - tarifa de acesso de veículos às áreas restritas dos pátios e de manobras e
permanências;
XII - tarifa de utilização de rampas de estacionamento de equipamentos.
Art. 17. O valor da Tarifa de Utilização do Terminal de Passageiros (TPS) será cobrado
em conformidade com a legislação da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
em vigor, e será recolhido pelas empresas transportadoras na forma prevista neste
Regimento Interno.
CAPÍTULO II
DAS OBRIGAÇÕES
SEÇÃO I
DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Art. 18. A venda de passagens somente será permitida nas agências, sendo obrigatória
a cobrança da tarifa de embarque de todos os passageiros que embarcarem.
Art. 19. As empresas de transporte aéreo de passageiros deverão processar
bagagens desacompanhadas como carga, e deve ser submetida ao controle de
segurança em qualquer caso.
Parágrafo único. Deverão ser adotados cuidados especiais para trânsito e embarque
em conexão, no transbordo dessa bagagem desacompanhada, visando coibir o
ingresso de objetos ilícitos nas mesmas.
Art. 20. Às concessionárias e permissionárias é vedada a guarda de volumes ou o
funcionamento como entrepostos nas dependências concedidas, exceto na hipótese
do art. 18 deste Regimento Interno.
Art. 21. A empresa de transporte deverá fornecer à Administração, após o fechamento
do voo, os mapas e/ou manifestos diários de passageiros embarcados ou o Resumo
de Passageiros Embarcados - RPE no aeroporto, conforme legislação vigente.
Art. 22. O piloto não poderá afastar-se da aeronave estacionada no pátio, quando
do embarque e desembarque de passageiros, devendo a empresa, em caso de
aeronave em trânsito e/ou em espera de socorro mecânico, manter um funcionário
responsável próximo a esta.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica nos casos de troca da tripulação.
§ 2º O controle de embarque de passageiros no portão do pátio é de responsabilidade
da empresa aérea, cabendo à Administração controlar o acesso dos passageiros para
as áreas estéreis (sala de pré-embarque), sendo que o acesso para as aeronaves
será de responsabilidade da empresa aérea, que não deverá permitir o acesso de
pessoas sem o cartão de embarque expedido pela empresa aérea em que viajará.
Art. 23. As concessionárias e permissionárias deverão comunicar à Administração,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, alterações programadas de voos
regulares e, imediatamente, quaisquer alterações não programadas de horários de
partidas, chegadas e de itinerários de voos.
Art. 24. O trânsito e a permanência de equipamentos auxiliares das empresas de
transporte de passageiros, além de seguirem as normas da ANAC e do Comando
da Aeronáutica, deverão ser autorizados e estacionados em local determinado pela
Administração do aeroporto municipal.
Art. 25. O tráfego de veículos no pátio será desenvolvido sem alterações de marchas,
em velocidade moderada e compatível com o local, devendo ser evitadas paradas ou
partidas bruscas, observando-se a legislação aeronáutica em vigor.
Parágrafo único. Os condutores de veículos deverão estar legalmente habilitados e
qualificados para aquele tipo de veículo, com a habilitação vigente, além de estarem
previamente credenciados na Administração do aeroporto municipal.
Art. 26. As empresas de transporte e as empresas concessionárias e permissionárias
deverão cumprir por si, e seus empregados ou prepostos, as seguintes obrigações:
I - zelar pela conservação e limpeza das agências e bilheterias e ou áreas que
ocupam;
II - saldar, pontualmente, seus compromissos com a Administração;
III - manter os check-in em funcionamento durante os horários previstos;
IV - manter postura adequada ao ambiente, conduzindo-se com atenção e urbanidade;
V - exigir de seus funcionários excelente padrão de asseio;
VI - proibir o fumo e jogos de azar dentro das instalações e pátio;
VII - manter os funcionários corretamente identificados com credenciais, conforme os
padrões definidos pela Administração aeroportuária;
VIII - cooperar com a Administração para o bom funcionamento do aeroporto;
IX - conhecer as instalações essenciais da área aeroportuária e prestar informações
quando solicitadas;
X - obedecer integralmente às condições estipuladas nos termos de concessão e
permissão de uso;
XI - respeitar o presente Regimento Interno, bem como as normas aeroportuárias vigentes;
XII - abster-se da prática de atos atentatórios à moral, aos bons costumes e à
segurança;
XIII - conferir e verificar as bagagens de seus passageiros, na sala de desembarque,
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bem como efetuar o recolhimento das etiquetas, que permaneçam espalhadas dentro
do recinto utilizado.
SEÇÃO II
DA DISCIPLINA
Art. 27. As regras estabelecidas neste Regimento Interno, a respeito de disciplina,
obrigações e restrições são aplicáveis às concessionárias e permissionárias,
empresas contratadas como prestadoras de serviços, órgãos públicos,
permissionários do serviço de táxi, seus respectivos representantes e prepostos,
empregados ou funcionários em atividade no Aeroporto Municipal Orlando de
Carvalho, sendo que todos deverão pautar-se em máxima disciplina, atentando-se
às restrições impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e o Comando
da Aeronáutica – COMAER, para o padrão de segurança adotado pela classificação
do aeroporto.
Parágrafo único. Os parceiros nesta atividade deverão tomar ciência para a
segurança, especialmente na parte aérea, onde fica vedada a utilização de outros
acessos para se adentrar ao pátio.
Art. 28. As concessionárias, permissionárias, empresas contratadas e órgãos
públicos em atividade no aeroporto municipal respondem civilmente por si, por
seus empregados, auxiliares e prepostos, pelos danos causados às instalações,
dependências ou bens do complexo aeroportuário, sendo obrigados a ressarcirem
o custo de reparações, recuperações ou substituições efetuadas, bem como pelo
não cumprimento das disciplinas citadas na Seção I do Capítulo II deste Regimento
Interno.
SEÇÃO III
DAS PROIBIÇÕES
Art. 29. É expressamente vedado no âmbito do Aeroporto Municipal Orlando de
Carvalho:
I - cessão ou sublocação total ou parcial de áreas, agências ou unidades comerciais
concedidas em uso a terceiros, mesmo a titulo precário, sem a expressa autorização
da Administração Aeroportuária Local;
II - comércio de mercadorias e produtos e/ou prestação de serviços não autorizados
nos termos de concessão ou permissão de uso, ou outros atos que regulem ou
autorizem tal comercialização;
III - práticas de aliciamento de qualquer natureza, inclusive hóspede para hotéis e
similares ou passageiros para ônibus, táxi ou outro meio de transporte;
IV - funcionamento de qualquer aparelho nas áreas concedidas que produza som ou
ruído prejudicial à divulgação de avisos pela rede de sonorização e música ambiente;
V - ocupação de fachadas externas das unidades comerciais e agências concedidas,
paredes e áreas comuns, com cartazes, painéis, mercadorias ou quaisquer outros
objetos, em desacordo com a programação visual do aeroporto municipal, salvo
autorização por escrito;
VI - atividades de qualquer comércio não legalmente estabelecido no aeroporto, salvo
mediante autorização expressa da Administração;
VII - comércio ambulante de qualquer gênero, tanto interno como externo;
VIII - depósito, mesmo temporário, em áreas comuns ou no pátio, de qualquer volume,
mercadorias ou resíduos, inclusive lixo;
IX - guarda ou depósito de substâncias inflamáveis, explosivas, corrosivas, tóxica
de origem ilegal ou de odor sensível, mesmo em unidade concessionária ou
permissionária;
X - transporte de cargas ou bagagens sem embalagem ou acondicionamento
impróprio ao volume;
XI - exposição de painéis, letreiros ou folhetos que constituam propaganda de
terceiros, contendo expressões ou ilustrações além das indicadas em seus serviços;
XII - exposição de painéis, letreiros em locais não autorizados;
XIII - fumar, quando em atendimento ao público ou em locais proibidos pela legislação
em vigor;
XIV - ingerir bebidas alcoólicas em serviço, ou quando estiver próximo ao momento
de assumi-lo:
XV - lavagem, limpeza e estacionamento de veículos dentro das dependências dos
hangares e áreas restritas de segurança;
XVI - embarque e desembarque de passageiros fora das áreas estéreis definidas
para tais fins;
XVII - abandono de volumes ou objetos nas dependências do aeroporto, devendo, em
caso de volume suspeito, ser acionada a Administração ou a autoridade policial com
atribuição, após análise;
XIII - provocação ou a participação em algazarras ou distúrbios;
XIX - permanência de indivíduos turbulentos ou ébrios;
XX - prática de mendicância;
XXI - prática de jogos de azar nas áreas do aeroporto;
XXII - atirar papéis, detritos, e outros resíduos em áreas de uso comum do aeroporto;
XXIII - ingresso de empregados ou prepostos, ás áreas restritas do aeroporto, fora do
horário de trabalho, sem autorização ou acompanhamento;
XXIV - utilização da credencial para acessar a outras áreas que não aquelas
autorizadas conforme código de acesso, a não ser para serviços afins, específicos da
empresa e em horário de trabalho;
XXV - ingresso de pedestres pelo acesso de veículos, às áreas restritas de segurança;
XXVI - ingresso de pessoas ao lado ar, pelas dependências das empresas aéreas ou
concessionário/permissionário, sem o cumprimento dos procedimentos de segurança
previstos nos Planos de Segurança respectivos (PSOA e PSESCA);
XXVII - uso indevido dos equipamentos de facilidades (transportadores, esteiras e
outros);
XXVIII - entrada de qualquer veículo sem autorização;
XXIX - entrada de qualquer pessoa pelo acesso da Seção de Contra incêndio
(SCI), sem estar identificada e credenciada pela Administração ou sem passar por
procedimento de inspeção;
XXX - permitir a saída de tripulantes e/ou passageiros, após desembarque de por
acesso próprio, sem o conhecimento e/ou autorização da Administração;
XXXI - entrada de pessoas não autorizadas, nas dependências da sala de
desembarque;
XXXII - acesso de pilotos da aviação geral pelo acesso do portão principal
(veículos), mesmo acompanhado por funcionário ou preposto de concessionários ou
permissionários do aeroporto municipal, comissários e/ou empresas de comércio de
combustíveis, para as áreas restritas de segurança;
XXXIII - utilização de banheiros, chuveiros, estacionamento de veículos, motos,
bicicletas, nas áreas restritas de segurança do aeroporto municipal, exceto para os
funcionários da Administração, e outros autorizados por ela autorizados;
XXXIV - alimentar-se em local inadequado nas dependências do Terminal de
Passageiros (TPS);
XXXV - alimentar e/ou tratar animais em área restrita de segurança, área interna do
Terminal de Passageiros (TPS) ou seu entorno.
Art. 30. Para o cumprimento do que estabelecido no diploma anterior, a Administração
poderá efetuar a apreensão de materiais ou mercadorias, que serão encaminhadas
ao órgão fiscalizador competente, cabendo àquela autorizar ou não o ingresso
da imprensa ou de autoridades nas áreas restritas de segurança, observando a
movimentação e as restrições para cada área aeroportuária.
SEÇÃO IV
DAS INFRAÇÕES OU PENALIDADES
Art. 31. O descumprimento deste Regimento Interno, das normas da Agência Nacional
de Aviação Civil - ANAC, do Comando da Aeronáutica - COMAER, Instruções
Normativas e das normas de serviços emitidas pela Administração sujeitará as
concessionárias, permissionárias, órgãos públicos ou empresas prestadoras de
serviços, sem prejuízo de outras cominações legais, às seguintes penalidades:
I - advertência por escrito, mediante notificação:
II - multa pecuniária;
III - suspensão temporária da atividade e multa;
IV - rescisão do termo de concessão/permissão de uso;
V - comunicação à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e/ou ao Comando da
Aeronáutica - COMAER.
Art. 32. As penalidades previstas no artigo anterior serão aplicadas nos termos do
seguinte procedimento:
§ 1º A advertência por escrito será aplicada somente quando a infração for
considerada primária e circunstancial, devendo ser encaminhada à concessionária ou
permissionária, com os elementos indispensáveis à individualização e caracterização
da ocorrência.
§ 2º A pena de suspensão temporária de atividade será de 01 (um) dia, no mínimo, e
de 07 (sete) dias, no máximo, prazo no qual a concessionária deverá manter-se em
dia com o pagamento das taxas devidas.
Art. 33. As multas prevista em lei específica serão fixadas de acordo com a gravidade
da infração, sendo que será aplicada por Comissão Especial que será composta por
01 (um) membro da Secretaria de Planejamento; 01 (um) membro da Secretaria
de Administração; 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica; 01 (um) membro da
Secretaria de Fazenda; 01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial
de Umuarama (ACIU); 01 (um) representante do Sindicato dos Contabilistas de
Umuarama (Sincouma); e 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil,
Subseção de Umuarama.
§ 1º Serão eleitos pelos membros da Comissão Especial, um presidente, um vicepresidente, e um secretário, que terão mandato de 01 (um) ano, podendo ser
reconduzido por igual período.
§ 2º Perde o mandato o membro que deixar de comparecer às sessões por 3 (três)
vezes consecutivas, sem motivo justificado.
§ 3º A Comissão Especial poderá deliberar quando reunida com a maioria absoluta de
sues membros, observados os seguintes critérios:
I - As decisões serão tomadas por maioria de votos e em caso de empate a decisão
caberá ao Presidente;
II - Os processos serão distribuídos aos membros da Comissão Especial mediante
sorteio, garantida a igualdade numérica de distribuição;
III - O relator deverá devolver, no prazo de 30 (trinta) dias, os processos que lhe foram
distribuídos com relatório ou parecer;
IV - Quando for necessária qualquer diligência, a requerimento do relator, terá este
novo prazo de 5 (cinco) dias para completar o estudo, contados da data em que
receber o processo com a diligência cumprida;
V - Ficará destituído da função de membro da Comissão Especial o relator que
retiver processo além dos prazos previstos nos parágrafos anteriores, salvo motivo
justificado ou deferimento da dilação de prazo por tempo não superior a 30 (trinta)
dias, na hipótese de processo complexo, a requerimento do relator ao Presidente da
Comissão Especial;
VI - Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, em cada sessão, o
Secretário fornecerá ao Presidente da Comissão lista de processos em atraso, a qual
constará em ata;
VII - O requerente será intimado do horário da reunião da Comissão Especial por
escrito, facultando-o a sustentação oral do recurso durante o período de 15 (quinze)
minutos, desde que haja requerimento na petição do recurso;
VIII - A decisão, sob forma de acórdão, será redigida pelo relator até 8 (oito) dias após
o julgamento, e, se ele for vencido, o Presidente designará, para redigi-la dentro do
mesmo prazo, um dos membro da Comissão Especial, cujo voto tenha sido vencedor;
IX - Os votos vencidos, quando fundamentados, serão lançados em seguida à
decisão;
X - Das conclusões constantes do acórdão, será intimado o recorrente para os efeitos
legais;
XI - Transitadas em julgado as decisões, o Secretário da Comissão Especial
encaminhará o processo à Administração para as providências de execução da
decisão.
§ 4º Os membros da Comissão Especial deverão declara-se impedidos nos
processos de seu interesse pessoal ou da sociedade de que façam parte, como
sócios, acionistas, interessados ou como membro da Diretoria ou Conselho Fiscal;
§ 5º Subsiste impedimento quando, nos mesmos termos, estiver interessado parente
consanguíneo ou afim até o terceiro grau.
Art. 34. A aplicação das penas é de competência exclusiva da Administração, que
deverá comunicar ao infrator, por escrito e fundamentalmente, a sua aplicação.
Art. 35. A rescisão do contrato de concessão ou permissão de uso, em face de
sua natureza obrigacional, submete-se as disposições dos arts. 78 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo único. A rescisão do contrato de concessão ou permissão de uso poderá
ocorrer automaticamente, após a quarta infração da mesma natureza no período de
12 (doze) meses, ou na falta de cumprimento das cláusulas do contrato de concessão
ou permissão de uso, sem que a concessionária ou permissionária tenha direito a
qualquer indenização, compensação ou reembolso.
Art. 36. Em caso de reincidência que envolva pessoal das áreas de manobras e
pátios, não mais será aceita a permanência do infrator até que a empresa responsável
realize treinamento, bem como a reciclagem, para habilitar o funcionário, a exercer
adequadamente suas funções e após solicitar seu ingresso através de documento
por escrito.
Parágrafo único. A Administração apreciará o pedido, ficando a critério do Poder
Público aceitar ou não o retorno às áreas restritas dos infratores, com base na
legislação aeroportuária vigente.
Art. 37. As irregularidades cometidas por pessoas serão registradas e comunicadas,
pela Administração, à concessionária, permissionária, empresa ou órgão público que
estiver subordinado o infrator.
Parágrafo único. Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar,
constranger ou auxiliar alguém na prática da infração prevista neste Regimento
Interno, de forma direta ou indireta.
Subseção I
DAS ATENUANTES E AGRAVANTES
Art. 38. Para efeito de aplicação de penalidades serão consideradas as circunstâncias
atenuantes e agravantes.
§ 1º São circunstâncias atenuantes:
I - o reconhecimento da prática da infração;
II - a adoção voluntária de providências eficazes para evitar ou amenizar as
consequências da infração, antes de proferida a decisão;
III - a inexistência de aplicação de penalidades no último ano.
§ 2º São circunstâncias agravantes:
I - a reincidência;
II - a recusa em adotar medidas para reparação dos efeitos da infração;
III - a obtenção, para si ou para outrem, de vantagens resultantes da infração;
IV - exposição ao risco da integridade física de pessoas;
V - a destruição de bens públicos;
VI - o número de reclamações de passageiros registradas em relação ao mesmo fato.
§ 3º Ocorre reincidência quando houver o cometimento de nova infração, após
penalização definitiva por infração anterior.
§ 4º Para efeito de reincidência, não prevalece a infração anterior se entre a data de
seu cometimento e a da infração posterior tiver decorrido período de tempo igual ou
superior a um ano.
Subseção II
DAS AUTUAÇÕES, DEFESA PRÉVIA E RECURSOS
Art. 39. O auto de infração será lavrado pela fiscalização, no momento em que a
infração for verificada e conterá, conforme o caso, os seguintes itens:
I - denominação da concessionária ou empresa;
II - unidade (agência, loja, etc.);
III - data, local e horário da infração;
IV - descrição sumária da infração cometida, dispositivo violado e sua base;
V - identificação e assinatura do autuante;
VI - identificação e assinatura do infrator, ser for o caso;
VII - identificação e assinatura de testemunhas, se existentes.
Art. 40. A lavratura do auto de infração far-se-á em duas vias de igual teor e forma,
devendo o infrator ou seu preposto exarar o ciente, quando lhe será entregue a
primeira via do termo.
Parágrafo único. A recusa do acusado ou seu preposto em exarar o ciente, será
registrado pelo autuante no verso do auto de infração, na presença de duas
testemunhas e constituirá agravante na aplicação da(s) penalidade(s).
Art. 41. Após lavrado o auto de infração, este não poderá ser descontinuado ou
inutilizado de forma unilateral pelo autuante, que deverá remetê-lo à Administração,
ainda que haja ocorrido erro ou engano no preenchimento, hipóteses em que a
autoridade administrativa prestará as informações necessárias, para a sua correção,
descontinuação ou inutilização.
Art. 42. A elaboração do auto de infração, contendo os requisitos do art. 37 deste
Regimento Interno, torna obrigatória a abertura de processo administrativo na
Administração, para apurar a(s) irregularidade(s), bem como aplicação da(s)
respectiva(s) sanção(ões), se for o caso.
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l) Responsabilizar-se pela confecção e veiculação das mensagens CONFAC
(relatórios diários sobre movimentação e permanência de qualquer tipo de aeronaves
no aeroporto municipal), destinadas ao sistema integrado do Controle e Fiscalização
da Aviação Civil (SICONFAC), nos termos da legislação aeronáutica em vigor;
m) Elaborar, organizar, atualizar e veicular planilhas informativas dos horários de
operação de voos regulares realizados no aeródromo;
n) Elaborar relatórios mensais ao setor financeiro da Companhia (SUCOTAP), sobre
as tarifas aeroportuárias;
o) Atender o estabelecido na legislação de Credenciamento Aeroportuário;
p) Prestar atendimento, apoio e acompanhamento quando da visita de fiscais e
outros funcionários de órgãos governamentais, como ANAC, COMAER, CENIPA,
CINDACTA, SERAC, Secretaria dos Transportes do Estado do Paraná e outros;
q) Efetuar solicitação de materiais e equipamentos para manutenção do Aeroporto
no que se fizer necessário;
r) Convocar reuniões periódicas, de acordo com as necessidades do Setor;
s) Acompanhar e dar apoio à EPTA - Estação Permissionária de Telecomunicação
Aeronáutica, quanto às necessidades de alteração ou modificação nos equipamentos
de segurança de voo, dentro das normas e reivindicações da aeronáutica, bem
como efetuar a reposição de equipamentos que forem de responsabilidade da
Administração do Aeroporto;
t) Solicitar NOTAM (Notice to Airmen) à ANAC para procedimentos de manutenção,
reparo, construção, impedimento ou qualquer restrição que esteja presente, ou seja,
necessária no aeródromo;
u) Acompanhar a parte de manutenção dos equipamentos do grupo gerador
de energia elétrica e emergência do sistema de balizamento da pista de pouso e
decolagem de aeronaves;
v) Solicitar e acompanhar os serviços de manutenção e conservação da área no
entorno da pista de pouso e decolagem de aeronaves, cuja grama deve estar sempre
bem aparada, e a área de escape sem nenhum tipo de obstáculo, obedecendo ás
normas de limitações para segurança das aeronaves;
x) Exigir dos funcionários, órgãos públicos e permissionários do Aeroporto, o
cumprimento das legislações aeroportuárias e dar instruções aos vigias e zeladoras
sobre as tarefas cotidianas ou operações especiais a serem realizadas;
w) Repassar à chefia imediata a necessidade do pleno emprego da Seção Contra
Incêndio, conforme legislação aeroportuária e aeronáutica em vigor;
y) Elaborar, calcular, cobrar à vista o Documento de Arrecadação de Tarifas (DAT),
sobre operação de aeronaves internacionais, conforme legislação específica;
z) Executar outras atividades no âmbito administrativo e correlatas à função de
Encarregado de Setor.
V - 1 (um) Encarregado do Setor de Segurança Aeroportuária AVSEC, com as
seguintes atribuições;
a) Elaborar relatórios diversos referentes a Segurança Operacional (AVSEC) à
Diretoria Executiva, divisões e setores da Companhia pertinentes a aviação civil;
b) Providenciar, relacionar, entregar e exigir o uso dos Equipamentos de Proteção
Individual - EPI(s) aos funcionários lotados no setor;
c) Conferir relatório referente ao cartão ponto (espelho) de cada funcionário lotado no
setor, anotando e providenciando as devidas compensações e/ou descontos devidos;
d) Elaborar a escala de trabalho mensal dos funcionários do setor;
e) Elaborar a escala de férias anual de todos os trabalhadores lotados no setor;
f) Exigir o cumprimento da escala de trabalho, das ordens de serviço, das instruções
de trabalho, do contrato de trabalho individual e do acordo coletivo dos funcionários
subordinados;
g) Exigir dos funcionários da Companhia, funcionários de órgãos públicos e
permissionários do Aeroporto, o cumprimento das legislações aeroportuárias;
h) Notificar os representantes das empresas permissionárias do aeroporto municipal
sobre atos de seus prepostos que possam vir a afrontar norma ou regulamento das
legislações de segurança aeroportuária, exigindo que o funcionário seja orientado a
respeito do correto procedimento, caso haja necessidade, suspendendo a concessão
do crachá de acesso à área restrita do aeródromo;
i) Fazer cumprir as normas e instruções aeroportuárias sobre controle de acesso
ás áreas restritas de aeródromos civis brasileiros com operação de serviços de
transporto aéreo e/ou outras que vierem a ser lançadas;
j) Receber e dar resposta às solicitações dos funcionários lotados no setor;
k) Receber e tomar providências quanto aos relatórios encaminhados pelos
funcionários sobre ocorrências no aeroporto municipal;
l) Aplicar advertências aos funcionários faltosos e/ou indisciplinados;
m) Convocar e coordenar reuniões periódicas com os funcionários para solução de
problemas nas áreas operacionais e de segurança;
n) Acompanhar a legislação da aviação civil;
o) Solicitar ao superior imediato reparos, manutenção ou substituição de
equipamentos da área operacional e de segurança do aeródromo.
p) Dar instruções aos sinalizadores (fiscais de pátio), Agentes de Proteção da Aviação
Civil e Fiscais, sobre as operações especiais e tarefas cotidianas a serem realizadas,
auxiliando ou substituindo-os caso necessário;
q) Analisar e aplicar toda a legislação sobre procedimentos de operações e de
segurança dentro das instalações do aeroporto municipal;
r) Acompanhar a validade dos cursos AVSEC dos funcionários do setor, programando
e solicitando as atualizações e requerendo novos cursos quando necessário;
s) Executar outras atividades correlatas à função de encarregado de Setor.
SEÇÃO XI
DOS SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE URGÊNCIA
Art. 64. A Administração do Aeroporto Municipal de Umuarama proverá os
serviços de primeiros socorros e atendimento de urgência, através de convênios
com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, bem como com o Consórcio
Intermunicipal SAMU/Noroeste-PR.
SEÇÃO XII
DA COLETA DE LIXO
Art. 65. Compete à Administração providenciar os meios para a coleta do lixo gerado
no aeroporto municipal.
Parágrafo único. O serviço de que trata esse artigo será executado, tanto quanto
possível, em horário adequado à atividade.
SEÇÃO XIII
DOS ACHADOS E PERDIDOS
Art. 66. As bagagens abandonadas no interior do aeroporto municipal, se identificadas
de qual companhia aérea se referem, serão destinadas às mesmas para providências.
Parágrafo único. Os demais objetos encontrados ou postos à disposição, devido
fiscalização (descarte), serão recolhidas pela Administração e registrados, e após
30 (trinta) dias, passarão à posse da Administração do Aeroporto, que lhe dará o
melhor destino.
SEÇÃO XIV
DAS INSTALAÇÕES
Art. 67. A potência básica de energia elétrica, as necessidades de água e telefone
deverão estar de acordo com a atividade de cada unidade e de conformidade com
o estabelecido pela Administração, cabendo a cada um dos seus ocupantes a
responsabilidade e o ônus de arcar com os gastos efetuados:
I - contratar projeto com profissional da área (engenheiro eletricista, engenheiro
hidráulico, arquiteto);
II - providenciar as ligações de cada um desses serviços junto às respectivas
concessionárias;
III - obter e executar os projetos de distribuição de energia elétrica, prevendo tomadas
e pontos de luz, distribuição dos pontos de água e telefone, de acordo com o disposto
neste artigo;
IV - no tocante ao consumo desses serviços, quando não houver medidores
individuais, caberá ao ocupante uma cota de participação a ser definida no termo
de concessão de uso.
SEÇÃO XV
DOS USUÁRIOS E DO PÚBLICO EM GERAL
Art. 68. Os usuários e o público em geral, quando em trânsito, permanência ou
visita no Aeroporto receitarão as determinações contidas neste regulamento, no que
couber, sendo-lhe especificamente vedado:
I - transitar ou circular por áreas não permitidas, em especial no lado aéreo;
II - criar situações inseguras para si ou para terceiros;
III - desrespeitar as determinações
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§ 1º Cometidas duas ou mais infrações, independente de sua natureza, aplicar-se-ão
as penalidades correspondentes a cada uma delas.
§ 2º O auto de infração e/ou aplicação da penalidade não desobriga o infrator de
corrigir a falta que lhe deu origem.
Art. 43. É assegurado ao infrator o direito de defesa prévia, devendo exercê-lo no
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do respectivo auto de infração a que
se refere o art. 38 deste Regimento Interno, sob pena de preclusão de seu direito.
§ 1º A defesa prévia será apresentada por escrito à Administração, que encaminhará
ao relator competente da Comissão Especial, que fará análise e julgamento das suas
razões.
§ 2º Julgada procedente a defesa pela Comissão Especial, arquivar-se-á o processo.
§ 3º Julgada improcedente a defesa, caberá ao autuado no prazo de 10 (dez) dias
após a notificação do resultado, a apresentação de pedido de reconsideração à
Presidência da Comissão Especial.
§ 4º Esgotada a primeira instância administrativa, poderá o suposto infrator apresentar
recurso direcionado ao Chefe do Poder Executivo no prazo de 10 (dez) dias, contados
da ciência da decisão do pedido de reconsideração.
§ 5º O recurso de que trata o parágrafo anterior deverá conter justificativas,
fundamentos e os fatos supervenientes, ou seja, fato(s) novo(s), que ocorreu(ram)
depois, sob pena de julgamento sem análise do mérito.
Art. 44. A decisão será formalizada ao infrator, por meio de remessa de notificação.
SEÇÃO V
DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 45. As disposições normativas previstas neste regulamento são aplicáveis
às concessionárias, permissionárias, empresas prestadoras de serviços, órgãos
públicos, seus representantes, diretores, gerentes, auxiliares, funcionários ou
prepostos, no âmbito da atuação da jurisdição aeroportuária do Aeroporto Municipal
Orlando de Carvalho.
Art. 46. As infrações cometidas por pessoal não abrangido no artigo anterior,
serão registradas e comunicadas pela Administração, ao órgão público que exerça
fiscalização e controle de suas atividades.
Art. 47. Além da previsão do art. 45, este Regimento Interno é aplicável aos seguintes
profissionais ou prestadores de serviços eventuais, quando no exercício de suas
atividades dentro da jurisdição administrativa do Aeroporto Municipal Orlando de
Carvalho:
I - Motoristas de táxis;
II - Motoristas de ônibus urbanos e cobradores;
III - Motoristas de empresas não permissionárias;
IV - Contratadas por empresas concessionárias e permissionárias;
V - Funcionários ou prestadores da administração pública direta e indireta;
VI - Agentes políticos;
VII - Vendedor, agenciador ou trabalhador ambulante.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DAS INSTALAÇÕES
Art. 48. Os projetos de instalações de agências ou unidades comerciais serão
aprovados previamente pela Administração, devendo, toda e qualquer alteração ser
submetida à apreciação da mesma.
Parágrafo único. Na elaboração de projetos de que trata este artigo, deverão ser
considerados os padrões estipulados no projeto de programação visual do Aeroporto
ou no Caderno de Encargos de especificações técnicas do Terminal de Passageiros.
SEÇÃO I
DO SEGURO
Art. 49. Todas as dependências do Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho deverão
possuir cobertura contra incêndio, explosão, vendaval e responsabilidade civil.
Art. 50. O contrato de seguros das áreas que forem ocupadas pela Administração
será de responsabilidade da mesma, e o relativo às demais áreas ocupadas, por
concessão e permissão de uso, e comum, será de responsabilidade das respectivas
empresas e/ou pessoas físicas concessionárias e permissionárias.
Parágrafo único. Na apólice de seguros contratada pelas concessionárias e
permissionárias deverá constar, obrigatoriamente, cláusula beneficio em favor do
Município de Umuarama, bem como impedimento de alterações ou cancelamento
sem anuência da Administração.
Art. 51. As concessionárias e permissionárias em operação no aeroporto municipal
deverão, obrigatoriamente, apresentar à Administração, cópia do contrato de seguro,
que será mantida em arquivo na Administração para controle e execução.
SEÇÃO II
DA PROGRAMAÇÃO VISUAL
Art. 52. A programação visual do aeroporto municipal será determinada pela
Administração, sendo vedada a fixação de placas, cartazes, painéis ou dispositivos
de programação visual, sem a autorização prévia.
SEÇÃO III
DA PUBLICIDADE
Art. 53. Os serviços de exploração de propaganda comercial dentro do aeroporto
municipal serão exclusivos da Administração, que poderá explorá-los diretamente ou
indiretamente, nos termos da lei.
SEÇÃO IV
DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
Art. 54. O serviço de som realizará a divulgação institucional da Administração, avisos
de partidas, chegadas e trânsito de aviões, avisos de comprovada utilidade pública,
anúncios de objetos perdidos ou pessoas desencontradas.
Parágrafo único. A Administração disponibilizará pontos de microfones para uso do
sistema de som em cada agência de empresa aérea em operação no aeroporto
municipal, para o cumprimento do especificado no caput, podendo cobrar por esta
disponibilidade, os custos de instalação e manutenção, que serão lançados na
cobrança do condomínio.
SEÇÃO V
DO SERVIÇO DE GUARDA-VOLUMES
Art. 55. O serviço de guarda-volumes do aeroporto municipal compete exclusivamente
à Administração, que poderá explorá-lo direta ou indiretamente.
Parágrafo único. Em qualquer situação, o horário de prestação deste serviço será de
24 (vinte e quatro) horas, cuja sistemática de operação e o preço serão determinados
pela Administração.
SEÇÃO VI
DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO
Art. 56. O serviço de estacionamento rotativo de veículos particulares será de
responsabilidade da Administração, que poderá explorá-lo diretamente ou permitir
sua exploração por terceiros.
Parágrafo único. Em qualquer situação, o horário de funcionamento, a sistemática de
operação e o preço do serviço, serão determinados pela Administração.
SEÇÃO VII
DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
Art. 57. O serviço de informações a serem prestadas ao público será mantido pela
Administração, direta ou indiretamente e/ou ainda, através de convênios firmados
com órgãos, instituições e entidades, afeitos à divulgação de interesse ou utilidade
pública.
SEÇÃO VIII
DOS SERVIÇOS DE ÔNIBUS E TÁXI
Art. 58. Os serviços de ônibus do transporte coletivo urbano na área aeroportuária
serão desenvolvidos pela(s) empresa(s) permissionárias deste tipo de serviço em
operação no Município de Umuarama.
Art. 59. As atividades dos serviços de táxi no aeroporto municipal deverão ser
desenvolvidas nos pontos de chegada e saída estabelecidos, os quais serão
sinalizados adequadamente.
Art. 60. Não estão autorizados embarques de passageiros por veículos táxi de
outro ponto ou Município, exceto nos casos em que o próprio usuário tenha feito
combinação prévia com o explorador do serviço de táxi, devidamente comprovado.
Art. 61. A fiscalização do serviço de táxi no aeroporto municipal será exercida pela
Administração, através do Setor de Regulamentação do Transporte, subordinado à
Divisão de Transporte do Departamento de Engenharia e Transporte.
SEÇÃO IX
DO POLICIAMENTO
Art. 62. A proteção do aeroporto municipal, através do policiamento ostensivo, é de
atribuição estadual, através dos órgãos de segurança competentes.
§ 1º A fiscalização e orientação do trânsito na área ocupada pelo complexo aéreo é de
responsabilidade da UMUTRANS.
§ 2º A Administração poderá contratar empresas especializadas ou manter quadro
próprio de pessoal de segurança, devidamente uniformizados para complementar ou
suplementar a proteção e fiscalização.
SEÇÃO X
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 63. A administração do aeroporto municipal é de responsabilidade da Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo, cuja atividade será executa por:
I – 1 (um) Diretor de Departamento de Administração Aeroportuária, com as seguintes
atribuições:
a) Orientar, promover e coordenar a realização de estudos e trabalhos técnicos ligados
ás finalidades e atividades da Companhia na área de Administração Aeroportuária;
b) Gerir a execução da política financeira e orçamentária do(s) aeroporto(s)
municipal(ais);
c) Propor à Diretoria Executiva, com base em estudos técnicos, prioridades de
investimentos;
d) Coordenar os serviços de documentação, comunicação, expediente e suprimento
de materiais, pessoal e serviços;
e) Gerir os órgãos e atividades que lhe estiverem subordinados, de acordo com o
organograma vigente;
f) Cumprir o estabelecido nas legislações vigentes pertinentes a área de aviação civil;
g) Representar a Companhia nos atos decorrentes das suas atribuições previstas
neste Estatuto;
h) Estabelecer e orientar as diretrizes necessárias para o cumprimento do
estabelecido pela Secretaria de Aviação Civil - SAC da Presidência da República, pela
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, e o Comando da Aeronáutica - COMAER,
leis e decretos relacionados às responsabilidades da Companhia como Operador
Aeroportuário.
i) Orientar, promover e coordenar a elaboração, implantação, desenvolvimento
e melhoria contínua dos Programas, Planos e Procedimentos de Segurança
Operacional definidos na legislação da aviação civil nacional e internacional;
j) Exercer outras atribuições correlatas de acordo com a legislação vigente.
II – 1 (um) Gerente de Divisão de Serviços Aéreos, com as seguintes atribuições:
a) Gerenciar todas as atividades aeroportuárias, supervisionando, fiscalizando,
coordenando e controlando as áreas administrativa, financeira, comercial e de
manutenção, operações e segurança;
b) Observar, entender e atualizar-se com respeito à legislação aeroportuária;
c) Manter contatos com órgãos públicos, visando cooperação mútua em serviços e/
ou informações;
d) Orientar a utilização de equipamentos e materiais a disposição da administração;
e) Fiscalizar o fiel cumprimento na prestação de serviços orgânicos e contratados;
f) Coordenar a atualização e a aplicação dos documentos que disciplinam as
atividades no aeroporto;
g) Coordenar e executar serviços administrativos, garantindo confiabilidade dos
dados, bem como emitir e receber correspondências interpretando-as;
h) Elaborar programas de trabalho;
i) Controlar e fiscalizar aplicação de materiais;
j) Analisar e desenvolver ideias como forma de captação de receitas comerciais e
ou operacionais;
k) Avaliar a produtividade dos funcionários, orgânicos e contratados;
l) Fazer a avaliação dos funcionários em estágio probatório;
m) Solicitar NOTAM (Notice to Airmen), à ANAC para procedimentos de manutenção,
reparo, construção, ampliação, impedimento ou qualquer restrição que esteja
presente, ou seja, necessária no aeródromo;
n) Receber, conferir, e encaminhar à chefia imediata, sugestões e/ou reclamações
dos usuários do aeródromo, conforme determinação da Agência Nacional de Aviação
Civil;
o) Prestar atendimento, apoio e acompanhamento quando da visita de fiscais e outros
funcionários de órgãos governamentais, como ANAC, IAC, SERAC, Secretaria dos
Transportes do Estado do Paraná, e outros;
p) Receber as demandas do Gestor de Segurança Operacional - GSO, no que
tange aos meios necessários para o desenvolvimento, implantação, manutenção
e operação do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional - SGSO, no
aeroporto;
q) Desenvolver outras atividades correlatas ao cargo.
III – 1 (um) Gerente de Divisão de Segurança Aeroportuária, com as seguintes
atribuições:
a) Coordenar, monitorar e assegurar a implementação e o cumprimento dos
procedimentos operacionais padronizados AVSEC, estabelecidos no respectivo PSA,
em conformidade com as normas e instruções complementares da ANAC;
b) acompanhar a elaboração dos procedimentos de segurança previstos nos
Programas de Segurança de Empresa Aérea (PSEA) e a supervisão da sua
implementação no respectivo aeroporto, em conformidade com os requisitos
preconizados no PNAVSEC e nas normas e instruções complementares da ANAC;
c) analisar e validar os projetos e construção de novas instalações aeroportuárias,
bem como de reforma ou ampliação das existentes, de forma a incluir as
necessidades e os requisitos de segurança da aviação civil, antes de submetê-los
à aprovação da ANAC;
d) planejar, desenvolver e organizar recursos humanos e materiais necessários à
operação eficaz de uma unidade de segurança da aviação civil;
e) elaborar o Programa de Instrução em Segurança da Aviação Civil de Administração
Aeroportuária (PIAVSEC-AA);
f) gerenciar as ações de resposta necessárias envolvendo aeronaves, terminais
e instalações aeroportuárias, assessorando o desenvolvimento dos Planos de
Emergência e de Contingência;
g) participar da Assessoria de Avaliação de Risco Local (AASL), quando convocado;
h) elaborar um Programa de Controle de Qualidade de Segurança da Aviação Civil da
Administração Aeroportuária (PCQAVSEC-AA), de acordo com o estabelecido pela ANAC.
i) coordenar a participação dos órgãos públicos que, por disposição legal, devam
funcionar no aeroporto nas atividades de segurança da aviação civil;
j) implementar e desenvolver o treinamento AVSEC para o pessoal de segurança do
aeroporto, outros empregados e usuários;
k) desenvolver e manter contatos com outros aeroportos e com organizações fora do
aeroporto, para tratar de assuntos AVSEC.
IV - 1 (um) Encarregado de Setor de Gestão do Aeroporto, com as seguintes
atribuições:
a) Elaborar e controlar a vigência dos contratos dos permissionários do Aeródromo de
Umuarama, e em caso de renovação enquadrar o índice oficial respectivo;
b) Executar o controle de despesas e receitas do condomínio do aeroporto municipal,
envolvendo custos com energia elétrica, material de consumo para limpeza do
terminal de passageiros, despesas com vigias, zeladoras e outras despesas
decorrentes;
c) Executar, todo início de mês, o rateio através do sistema de condomínio entre os
permissionários, por meio de planilhas descritivas de todas as despesas, por tipo
de despesa;
d) Elaborar planilhas do condomínio, emitir boletos bancários para as respectivas
cobranças junto aos permissionários;
e) Enviar boletos e cópias das planilhas com demonstrativas das despesas, via correio
e recibo de entrega dos respectivos para os permissionários lotados no Aeroporto;
f) Acompanhar e efetuar a cobrança dos permissionários do aeroporto municipal que
estejam em débito com a Administração;
g) Manter intercâmbio de informações e serviços junto às empresas aéreas de voos
regulares;
h) Acompanhar a movimentação de passageiros embarcando, desembarcando e em
trânsito pelo aeroporto municipal, tendo como base a planilha de controle de pousos
e decolagens;
i) Elaborar estatísticas de movimentação de passageiros e aeronaves diária, mensal,
anual, com comparativos mensais e anuais;
j) Providenciar a veiculação destes dados para instituições e secretarias
governamentais;
k) Preparar e encaminhar relatórios quinzenais de embarque, de pouso, de
permanência, para cobrança de preços unificados de utilização da infraestrutura
aeroportuária e tarifas domésticas das empresas regulares que operam no aeroporto
municipal;
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Publicações legais

ANEXO I
ANEXO AO DECRETO N° 212 DE 11/09/2018
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64
SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)
ÓRGÃO:
12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
UNIDADE: 12.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.I.C				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
23.691.0007.2132
Capacitação Profissional
3.3.90.39.00.00 OUTROS
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000
R$
17.000,00 		
TOTAL GERAL
R$
17.000,00 		
ÓRGÃO:
08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
12.365.0015.1096
Refor., Reparos, Adeq. Ampliações da Estrutura Fisica do Centro de Educ.
Infantil
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000
R$
25.000,00
12.365.0015.1096
Refor., Reparos, Adeq. Ampliações da Estrutura Fisica do Centro de Educ.Infantil
3.3.90.39.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000 R$
18.000,00
12.361.0015.1095
Reformas, Reparos, Adequações e Ampliac. da Estrutura Física das Unid.
Escolares
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000
R$
20.000,00
TOTAL GERAL
R$
63.000,00 		
ÓRGÃO:
13. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
UNIDADE: 13.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.A.M				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
20.122.0008.1050
S.M.A.M - Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 085
R$ 439.000,00
20.608.0008.2171 Fomento Agropecuário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 R$
42.000,00
TOTAL GERAL
R$ 481.000,00 		
ÓRGÃO:
21. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		
UNIDADE: 21.002. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DIFUSOS			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
14.422.0020.1311
F.M.D.D - Aquisição e Reposição de Veículos
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE 077
R$
40.000,00 		
TOTAL GERAL
R$
40.000,00 		
ÓRGÃO:
10. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
UNIDADE: 10.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.S.P				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
15.452.0006.1180
Aquisição e Instalação de Poste para a Iluminação Pública
4.4.90.51.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
507
R$ 152.000,00 		
TOTAL GERAL
R$ 152.000,00 		
TOTAL GERAL
753.000,00 		
ANEXO II		
ANEXO AO DECRETO N° 212 DE 11/09/2018		
Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64		
CANCELAMENTO DE DESPESA		
ÓRGÃO:
12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
UNIDADE: 12.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.I.C				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
23.695.0007.2260
Manutenção e Expansão do Apoio e Incentivo ao Turismo de Negócios e
Eventos
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000
R$
61.400,00 		
TOTAL GERAL
R$
61.400,00 		
ÓRGÃO:
08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
UNIDADE: 08.002. - DIRETORIA DE OBRAS				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL
NATUREZA
DA
DESPESA FONTE
VALOR		
15.451.0005.1034
Extensão de Redes de Iluminação Pública
4.4.90.51.00.00 OBRAS
E
INSTALAÇÕES
507
R$ 152.000,00 		
TOTAL GERAL
R$ 152.000,00 		
TOTAL GERAL
213.400,00 		
SUPERÁVIT FINANCEIRO		
EM 31/12/2017		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO		
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
SUPERÁVIT FINANCEIRO 		
			
N° Fonte
Valor 		
-Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM
4.683.830,85
0,00
.085
4.683.830,85 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 207/2018
.085
276.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 212/2018
085
439.000,00 		
Saldo atual .085
3.968.830,85 		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO		
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
SUPERÁVIT FINANCEIRO 		
			
N° Fonte
Valor 		
Recursos F M D D
2.529.041,72
110.535,51
.077
2.418.506,21
Valor utilizado pelo Decreto nº 031/2018
.077
80.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 212/2018
077
40.000,00 		
Saldo atual .077
2.298.506,21 		
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO		
DESCRIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS ATIVO FINANCEIRO
PASSIVO FINANCEIRO
SUPERÁVIT FINANCEIRO 		
		
N° Fonte
Valor 		
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
12.627.310,69
2.913.654,23
9.713.656,46 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 008/2018
.000
762.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 010/2018
.000
43.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 015/2018
.000
111.800,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 021/2018
.000
522.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 027/2018
.000
50.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 031/2018
.000
455.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 038/2018
.000
1.585.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 44/2018
.000
208.900,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 54/2018
.000
300.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 55/2018
.000
400.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 56/2018
.000
4.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 57/2018
.000
155.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 65/2018
.000
75.650,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 68/2018
.000
1.000.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 72/2018
.000
66.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 74/2018
.000
129.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 77/2018
.000
163.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 122/2018
.000
149.325,12 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 94/2018
.000
7.240,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 106/2018
.000
50.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 95/2018
.000
617.800,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 98/2018
.000
4.400,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 103/2018
.000
181.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 157/2018
.000
234.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 102/2018
.000
117.800,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 109/2018
.000
21.200,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 114/2018
.000
20.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 125/2018
.000
27.100,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 126/2018
.000
9.700,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 141/2018
.000
100.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 144/2018
.000
255.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 149/2018
.000
298.600,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 152/2018
.000
24.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 156/2018
.000
6.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 160/2018
.000
49.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 166/2018
.000
41.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 167/2018
.000
76.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 170/2018
.000
20.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 173/2018
.000
65.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 177/2018
.000
17.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 179/2018
.000
193.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 182/2018
.000
28.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 183/2018
.000
26.500,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 187/2018
.000
1.000,00 		
Valor utilizado pelo Decreto nº 202/2018
.000
43.320,00 		
Valor- Processo:
utilizado0011902-36.2016.8.16.0173
pelo Decreto nº 204/2018
500.000,00
		
PROJUDI
- Ref. mov..000
137.1 - Assinado digitalmente
por Marcelo
Pimentel Bertasso:12732
Valor
utilizado
pelo
Decreto
nº
212/2018
000
60.600,00
		
20/08/2018: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital
Saldo atual .000
439.721,34

.000

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, nº 3693 - Zona I - Umuarama/PR
Processo:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Autor(s):
Réu(s):

0011902-36.2016.8.16.0173
Procedimento Ordinário
Contratos Bancários
R$ 19.664,40
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA
PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP

E

INVESTIMENTO

UNIAO

ADEMIR VAZ DA COSTA
EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo
presente CITA o(a) requerido(a) Ademir Vaz da Costa, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº. 759.075.189-87,
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autos de Ação Ordinária sob nº. 0011902-36.2016.8.16.0173 - Projudi, onde é requerente
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento União Paraná/São Paulo - Sicredi Uniao Pr/Sp e
requerido(a) Ademir Vaz da Costa, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:
RESUMO DA INICIAL: A Requerente é Credora do Requerido da importância de R$
19.664,40, representada pelos seguintes contratos: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº. B853072 –
CHEQUE ESPECIAL, firmada em 14/06/2013, com saldo devedor de R$ 16.209,64, atualizado até
31/08/2016, através da qual foi concedido um limite de crédito, no valor de R$ 3.000,00, vinculado a conta
corrente n. 52217-9. A partir de 03/10/2013 a conta corrente passou a ficar devedora de forma ininterrupta, o
que perdura até então. CARTÃO SICREDI VISA GOLD - a partir das compras realizadas através do cartão
de crédito, vencidas no mês de setembro de 2016, o Requerido não mais efetuou seus pagamentos.
Apurou-se um saldo devedor de R$ 3.454,76, em 13/09/2016. Até o presente momento foram inúteis os
esforços da
Requerente para que o Requerido efetuasse o pagamento integral do débito de forma
amigável. Demais requerimentos de praxe.
Fica o(a) requerido(a) CITADO(A) de que por este Juízo de cartório tramitam os autos
supramencionados, tendo sido recebido no dia 22 de novembro de 2016, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso,
Juiz de Direito à época, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a presente ação, sob pena de
revelia, caso em que será nomeado curador especial.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não
aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
Umuarama, 17 de agosto de 2018.
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Piquiri

Lei ordinária Nº 456/2018 de 12/09/2018
Súmula: Revoga Lei Municipal nº 067/2011 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL
SANCIONO A SEGUINTE,
Considerando que a Lei Municipal nº 401/2017 com data de 28/11/2017, que dispõe sobre a Política Pública de
Assistência Social do Município de Alto Piquiri está em vigor e atualizada.
Lei:
Art. 1º Fica revogada na íntegra a Lei nº 067/2011 de 20 de abril de 2011, que dispõe sobre a Política Municipal de
Assistência Social de Alto Piquiri.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Piquiri, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE Alto Piquiri

Portaria Nº 160/2018 de 12/09/2018
SÚMULA: Exonera a pedido da servidora e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Resolve:
I - Exonerar a pedido da servidora, a partir de 13 de setembro de 2018, MARIA APARECIDA CRUZ DAVID,
portadora do
RG nº 6.037.507-0 - SSP/PR e CPF nº 822.056.479-20, do cargo de Professora de Pré ao 5º Ano, contratado pelo
PSS 01/2017 lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Alto Piquiri, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 573/2018
Conceder Licença Saúde a servidora SIMONE APARECIDA RIGOBELI VANALLI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art.1º. Conceder a servidora PAULA CRISTINA GONFIO PIRES, portadora da Cédula de Identidade RG nº
6.062.931-5-SESP-PR, inscrita no CPF nº 885.346.189-68, nomeada em 14 de julho de 2014, para ocupar o cargo de
carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Administração, licença
Saúde no período de 21 de agosto de 2018 a 19 e setembro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo com
o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de fevereiro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 2.705/2018
Designa membros para compor a Comissão de Avaliação de documentações de empresas para Credenciamento na
prestação de serviços.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 983/2018 da Secretaria Municipal de Saúde;
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar membros para compor a Comissão de Avaliação das documentações de empresas interessadas no
Credenciamento para prestação de serviços, composta pelos seguintes membros:
MEMBRO
CPF
CELMA AZEVEDO LEITE
636.804.751-87
ELIANE TRENTINI PAGNUSSAT
856.153.409-59
ELIZEU AMPESSAN
941.128.949-53
GENIR RAIMUNDA DEL CONTE MARTINS
209.289.989-91
JOSAINE TEREZA CEROZINO
042.955.599-70
JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR
430.324.618-20
MARCIO RIVA DOS SANTOS
033.321.429-33
RENATA FIGUEIREDO CAMPAGNOLE DE OLIVEIRA
007.308.339-92
SIMONY RODRIGUES BERNARDELLI ROSA
026.448.319-70
WAGNER FRANCISQUINI
022.508.189-08
Art. 2º. Fica determinado, à Comissão ora constituída, elaborar o laudo de avaliação competente, com a assinatura de
no mínimo três integrantes, sobre a viabilidade do credenciamento, por especialidade e/ou área de interesse, o qual
será encaminhado à Diretoria de Licitação e Contratos, para futura contratação.
Art. 3º. Considerar de relevância os serviços, prestados pelos membros da Comissão ora constituída, porém, sem
ônus ao Município.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 31 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.740/2018
Designa o servidor DOUGLAS SOUZA FERNANDES.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar o servidor DOUGLAS SOUZA FERNANDES, portador da Cédula de Identidade nº 5.121.920-1-SESPPR, inscrito no CPF n.º 008.026.584-74, nomeado em 16 de julho de 2007, pelo regime Estatutário, ocupante do cargo
de carreira de Guarda Municipal 2ª Classe, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, para responder como
Inspetor Operacional, a contar de 01 de setembro de 2018.
Art. 2º. Conceder ao ora designado o direito a todas as prerrogativas do cargo efetivo acrescido de 70% (Setenta por
cento) da gratificação, conforme estabelece o art. 3.º, inciso II da Lei Complementar n.º 194 de 21.12.2007, a contar
de 01 de setembro de 2018, ficando revogada a Portaria nº 866 de 08 de maio de 2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 31 de agosto de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.764/2018
Conceder Licença Prêmio por Assiduidade à servidora FATIMA APARECIDA FERRARESSO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora FATIMA APARECIDA FERRARESSO, portadora da cédula de identidade RG nº
4.263.561-8-SSP/PR, inscrita no CPF n.º 791.101.429-91, nomeada em 01 de abril de 1991, pelo regime Estatutário,
para ocupar o cargo de carreira de Fiscal de Tributos, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, 03 (três) meses de
Licença Prêmio por Assiduidade referente ao período aquisitivo de 2009/2014, de acordo com a Lei Complementar
n.º 169 de 19 de outubro de 2006, nos termos do Processo n.º 5567/2014, com fruição no período de 01 de outubro
de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.765/2018
Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor LEANDRO MACHADO IUNG.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor LEANDRO
MACHADO IUNG, portador do RG n.º 8.130.310-0-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 054.077.839-75, nomeado em 02 de
fevereiro de 2009, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 9396/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei
Complementar n.º 018/92, o tempo de 784 (setecentos e oitenta e quatro) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 01 (um) mês e
24 (vinte e quatro) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.766/2018
Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ORAIDES STEDILE SCAPOLAN.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ORAIDES
STEDILE SCAPOLAN, portadora do RG n.º 1.494.672-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 695.868.029-49, nomeada em
01 de março de 1995, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 9285/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei
Complementar n.º 018/92, o tempo de 689 (seiscentos e oitenta e nove) dias, ou seja, 01 (um) ano, 10 (dez) meses e
24 (vinte e quatro) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.767/2018
Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ANA PAULA DE ALMEIDA
MARIANI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ANA PAULA
DE ALMEIDA MARIANI, portadora do RG n.º 7.523.820-7-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 041.160.489-92, nomeada em
01 de março de 2010, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 9190/2018, com base no artigo 115, inciso V da
Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 967 (novecentos e sessenta e sete) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 07 (sete)
meses e 27 (vinte e sete) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.768/2018
Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora DAIANE LUCIANO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora DAIANE
LUCIANO, portadora do RG n.º 10.587.947-4-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 070.446.189-79, nomeada em 01 de
julho de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 9161/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei
Complementar n.º 018/92, o tempo de 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias, ou seja, 01 (um) ano, 06 (seis) meses
e 07 (sete) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 5 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.769/2018
Concede licença Saúde a servidora YOLANDA MARIA GRANDIZOLI.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora YOLANDA MARIA GRANDIZOLI, portadora da Cédula de Identidade RG nº
8.117.571-3-SESP-PR, inscrita no CPF nº 035.909.559-37, nomeada em 01 de abril de 2013, para ocupar o cargo de
carreira de Assistente Social, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, licença
Saúde no período de 22 de agosto de 2018 a 10 de setembro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento, de acordo
com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
DECRETO Nº 212/2018
Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando
as disposições da Lei Municipal nº 4.251 de 15 de dezembro de 2017,
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Municipio, aprovado pela Lei Municipal n°
4.251, de 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 753.000,00 (setecentos e cinqüenta e três mil reais), para atender
à programação constante do Anexo I.
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1° decorrem de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 213.400,00 (duzentos e treze mil e quatrocentos reais),
conforme indicado no Anexo II.
II - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2017, da Fonte 85 - Desvinculação das
Receitas dos Municípios - DRM, no valor de R$ 439.000,00 (quatrocentos e trinta e nove mil reais), da Fonte 77
- Recursos F M D D, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e da Fonte 000 - Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente, no valor de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais) conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 2.770/2018
Conceder licença Maternidade à servidora ANA PAULA VIDOTTO FARINHA MENDES.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder à servidora ANA PAULA VIDOTTO FARINHA MENDES, portadora da Cédula de Identidade RG nº
8.074.733-0-SSP/PR, inscrita no CPF n° 049.306.329-35, nomeada em 10 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo
de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença Maternidade
no período de 29 de agosto de 2018 a 26 de dezembro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Parana
PORTARIA Nº 272 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
Concede Licença Prêmio a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe confere a artigo 71, incisos VI e IX da
Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder aos Servidores públicos Municipais, 03 (três) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto
no artigo 99 à 102, da Lei nº 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto nº 069 do dia 11 de
setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio, conforme quadro abaixo:
Matrícula
Nome
Período de Quinqüênio
Período de Usufruição
11916
Iraci Cruz dos Santos Covre
01/04/2010 a 31/03/2015
27/08/2018 a 26/11/2018
9393
Luciana Aparecida Souza
01/08/2010 a 31/07/2015
03/09/2018 a 02/12/2018
10057
Lucineia da Silva Caldeira
08/03/2006 a 07/03/2011
03/09/2018 a 02/12/2018
3034
Marlene Paccor Rodrigues
09/12/2008 a 08/12/2013
11/09/2018 a 10/12/2018
10111
Nadir dos Santos Francisco
30/03/2006 a 29/03/2011
10/09/2018 a 09/12/2018
2046
Sandra Regina Faxina do Nascimento 09/12/2003 a 08/12//2008 11/09/2018 a 10/12/2018
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 12 de setembro de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PORTARIA Nº 273 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
Concede Licença Prêmio a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe confere a artigo 71, incisos VI e IX da
Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder aos Servidores públicos Municipais, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto
no artigo 99 à 102, da Lei nº 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto nº 069 do dia 11 de
setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio, conforme quadro abaixo:
Matrícula
Nome
Período de Quinqüênio
Período de Usufruição
7277 Elisabete Aparecida Bagateli dos Santos 09/12/2008 a 08/12/2013
03/09/2018 a 02/11/2018
9750
Marcia Denize dos Santos
17/10/2010 a 16/10/2015
03/09/2018 a 02/11/2018
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, 12 de setembro de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
PORTARIA Nº 274, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
Concede Licença Prêmio em pecúnia a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da
Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder ao servidor RIVALDO LUIZ DA SILVA, matrícula n.º 14311 portador do RG n.º 3.454.113-2 – SSP-PR,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Tesoureiro, lotado na Secretaria de Finanças, 3 (três) meses de Licença
Prêmio convertida em pecúnia, referente o qüinqüênio 15/10/2007 a 14/10/2012, a ser incluída de forma fracionada na
folha de pagamento de Setembro, Outubro e Novembro de 2018, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei
n.º 755 de 09 de dezembro de 1998 c/c art. 56, da Lei nº 042, de 26 de março de 2012.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 12 de setembro de 2018. 					
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE					
PORTARIA Nº 275, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
Concede Licença Prêmio em pecúnia a servidor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da
Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o Conceder a servidora ELISABETE APARECIDA BAGATELI DOS SANTOS, matrícula n.º 7277, portadora do
RG n.º 6.655.548-8 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Zeladora, lotado na Secretaria de Saúde,
30 (trinta) dias de Licença Prêmio convertida em pecúnia, referente o qüinqüênio 09/12/2008 a 08/12/2013, a ser
incluída na folha de pagamento de Setembro de 2018, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 de
09 de dezembro de 1998 c/c art. 56, da Lei nº 042, de 26 de março de 2012.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara, em 12 de setembro de 2018. 					
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE					
PORTARIA Nº 276, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018
Concede Avanço Vertical.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, incisos VI e IX, da Lei
Orgânica do Município, e, considerando os termos do artigo 39 e 40, da Lei Complementar n.º 037 de 08 de novembro
de 2011,
RESOLVE:
Art. 1o Concede Avanço Vertical de acordo com os dispositivos acima citados, ao seguinte servidor, conforme quadro
abaixo:
Matr.
Nome
Cargo
Nível/Classe Anterior
Nível/Classe Atual
92365
Wéllem Daiany dos Santos
Professor de Educação Infantil B – 1
C–1
Art. 2o Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir do dia 01
de setembro de 2018.
Tapejara, 12 de setembro de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

UMUARAMA, quinta-feira, 13 de setembro DE 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE umuarama

Estado do Paraná
PORTARIA Nº 2.771/2018
Concede licença para acompanhar dependente a servidora SUELY MARIA DE SOUZA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora SUELY MARIA DE SOUZA, portadora da Cédula de Identidade RG 4.624.7965-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 756.467.659-00, nomeada em 06 de julho de 2012, pelo regime Estatutário,
para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para
acompanhar dependente por 15 (quinze) dias, com base no art. 99, §§ 1º. e 2º. da Lei Complementar
018/1992, alterada pela Lei Complementar nº 067/1999, conforme o Processo n.º 053/2018, no período de
21 de agosto de 2018 a 04 de setembro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.772/2018
Conceder licença Maternidade à servidora ADRIELLI ALVES SILVEIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder à servidora ADRIELLI ALVES SILVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG nº
10.727.335-2-SESP/PR, inscrita no CPF n.º 093.809.479-33, admitida em 04 de junho de 2018, ocupante
da função de emprego público de Professora, pelo regime CLT - Processo Seletivo Simplificado, lotada
na Secretaria Municipal de Educação, Licença Maternidade no período de 31 de agosto de 2018 a 28 de
dezembro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.773/2018
Concede licença Saúde a servidora MARIA APARECIDA MARTINS VIGNOTO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora MARIA APARECIDA MARTINS VIGNOTO, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 5.069.000-8-SSP-PR, inscrita no CPF nº 765.484.739-49, nomeada em 09 de março de 2004,
para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, licença Saúde no período de 20 de agosto de 2018 a 18 de setembro de 2018, sem prejuízo de
seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.774/2018
Conceder prorrogação de licença Maternidade à servidora JESSICA FERNANDA DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder à servidora JESSICA FERNANDA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG nº
12.917.348-3-SESP/PR, inscrita no CPF n.º 010.707.259-94, ocupante do cargo de carreira de Professora,
nomeada em 01 de agosto de 2017, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
prorrogação de licença Maternidade, no período de 04 de setembro de 2018 a 02 de novembro de 2018,
conforme Processo nº 9690/2018, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.775/2018
Concede licença Saúde ao servidor AGNALDO ALVES DE SANTANA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor AGNALDO ALVES DE SANTANA, portador da Cédula de Identidade RG nº
6.244.164-0-SSP-PR, inscrito no CPF nº 884.007.869-04, nomeado em 01 de junho de 1991, para ocupar
o cargo de carreira de Auxiliar Administrativo, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de
Administração, licença Saúde no período de 25 de julho de 2018 a 07 de setembro de 2018, sem prejuízo
de seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.776/2018
Concede licença Saúde ao servidor ANTONIO JOSE DA SILVEIRA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor ANTONIO JOSE DA SILVEIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº
20.522.243-SSP-PR, inscrito no CPF nº 189.839.879-87, nomeado em 06 de dezembro de 2010, para
ocupar o cargo de carreira de Vigia, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Defesa
Social, licença Saúde no período de 15 de agosto de 2018 a 13 de setembro de 2018, sem prejuízo de seu
vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.777/2018
Concede licença Saúde a servidora LAURA MIRONO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora LAURA MIRONO, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.296.269-0-SESPPR, inscrita no CPF nº 025.737.429-97, nomeada em 14 de maio de 2012, para ocupar o cargo de carreira
de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença
Saúde no período de 22 de agosto de 2018 a 05 de outubro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento, de
acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.778/2018
Concede licença Saúde a servidora VANESSA DA SILVA COSTA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora VANESSA DA SILVA COSTA, portadora da Cédula de Identidade RG nº
10.204.559-9-SESP-PR, inscrita no CPF nº 064.282.949-74, nomeada em 01 de fevereiro de 2012, para
ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal
de Saúde, licença Saúde no período de 06 de agosto de 2018 a 19 de setembro de 2018, sem prejuízo de
seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.779/2018
Concede licença Saúde a servidora ELISANGELA ALVES DOS REIS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora ELISANGELA ALVES DOS REIS, portadora da Cédula de Identidade RG nº
8.391.303-7-SESP-PR, inscrita no CPF nº 046.784.019-97, nomeada em 21 de maio de 2013, para ocupar
o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
licença Saúde no período de 23 de agosto de 2018 a 21 de setembro de 2018, sem prejuízo de seu
vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.780/2018
Concede licença para acompanhar dependente a servidora JURACI DIAS VITAL.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora JURACI DIAS VITAL, portadora da Cédula de Identidade RG 916.939-SSP/
PR e inscrita no CPF n.º 396.829.359-20, nomeada em 02 de março de 2009, pelo regime Estatutário,
para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença
para acompanhar dependente por 30 (trinta) dias, com base no art. 99, §§ 1.º e 2.º da Lei Complementar
018/1992, alterada pela Lei Complementar nº 067/1999, conforme o Processo n.º 034/2018, no período de
06 de setembro de 2018 a 05 de outubro de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.781/2018
Concede licença Saúde a servidora ELISANGELA ALVES DOS REIS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder a servidora ELISANGELA ALVES DOS REIS, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 8.391.303-7-SESP-PR, inscrita no CPF nº 046.784.019-97, nomeada em 16 de fevereiro de 2009,
para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, licença Saúde no período de 23 de agosto de 2018 a 21 de setembro de 2018, sem prejuízo de
seu vencimento, de acordo com o artigo 203 da Lei Complementar n.º 018/1992.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.784/2018
Concede promoção por conhecimento ao servidor RAFAEL ALEXANDER MELLO DA SILVA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Promover por conhecimento RAFAEL ALEXANDER MELLO DA SILVA, portador da Cédula de
Identidade RG. n.º 10.223.769-2-SSP-PR, inscrito no CPF nº 092.610.819-08, nomeado em 05 de maio
de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente Comunitário de Saúde, pelo regime Estatutário, lotado
no Fundo Municipal de Saúde, passando do item “c”, Classe “C”, para o item “d”, Classe “D”, com base no
artigo 7.º e seus parágrafos, e inciso I do artigo 8.º da Lei Complementar n.º 188 de 19.11.2007, nos termos
do Processo n.º 9970/2018, a contar de 05 de setembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 6 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
PORTARIA Nº 2.791/2018
Transferir o servidor EDVALDO EGIDIO CHAGAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º. Transferir o servidor EDVALDO EGIDIO CHAGAS, portador da Cédula de Identidade RG. n.º
5.827.412-7-SSP-PR e inscrito no CPF n.º 749.911.919-04, nomeado em 09 de novembro de 2010, para
ocupar o cargo de carreira de Pedreiro, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Obras,
para prestar serviço na Administração de Cemitérios e Serviços Funerários - ACESF, com ônus para a
mesma, a contar de 12 de setembro de 2018.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL, aos 11 de setembro de 2018.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretario Municipal de Administração
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Publicações legais
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94

Fone: (44) 3663-1579 E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br

Lei ordinária Nº 457/2018 de 12/09/2018
Sumula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de
crédito Adicional Suplementar, alterar os anexos do PPA e LDO
vigentes e alterar a Programação Financeira e ou cronograma de
desembolso mensal na importância de até R$ 53.000,00 (cinquenta
e três mil reais)

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL
SANCIONO A SEGUINTE,

Lei:

LEI Nº. 2.177
De 12 de setembro de 2018
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI Nº. 2.125/2017 DE 22/11/2017 – LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, INCLUSÃO DE METAS E PRIORIDADES NO ANEXO I DA LEI Nº. 2.094/2017 DE 28/06/2017
– LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E NA LEI Nº. 2.107/2017 DE 19/10/2017 - PPA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Douradina, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir metas na Lei nº. 2.107 de 19/10/2017 - PPA, para o
exercício financeiro de 2018, conforme segue:
INCLUSÃO DE METAS
ORGÃO: 10
UNIDADE: 10.001
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
NATUREZA DESPESA

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO

10.001.10.301.0015.2.081.
3.1.90.94.00.00

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento programa do Município de Alto Piquiri um crédito
Adicional Suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)
Suplementação
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
09.001 Divisão de Agricultura
09.001.20.606.0011.2.240. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
356 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

53.000,00

Total Suplementação:

53.000,00

Art. 2º Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recursos, conforme discriminação abaixo, de acordo
com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.
Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

AÇÃO
Manutenção da
Divisão de Saúde

A

UNIDADE FONTE
MEDIDA RECURSO

OBJETIVO

Manter e ampliar o quadro
de pessoa da Divisão de
Saúde, melhorando os níveis Unidade
de atendimento e os
indicadores de saúde.

METAS 2017

1000

R$ 135.000,00

TOTAL

R$ 135.000,00

ORGÃO: 08
UNIDADE: 08.002
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
NATUREZA DESPESA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
TIPO

08.002.12.361.0011.2.052.
3.1.90.94.00.00

AÇÃO

UNIDADE FONTE
MEDIDA RECURSO

OBJETIVO

Cobrir
as
despesas
Manutenção
do necessárias
para
a
Unidade
Ensino Fundamental – Manutenção
do
Ensino
25%
Fundamental – 25%

A

METAS 2017

1000

R$ 50.000,00

TOTAL

R$ 50.000,00

REDUÇÃO DE METAS

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.002 Setor de Manutenção e Controle de Frotas
10.002.26.782.0010.2.243. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL
381 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - MATERIAL DE CONSUMO

53.000,00

Total das Anulações:

53.000,00

ORGÃO: 09
UNIDADE: 09.002

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
TIPO
NATUREZA DESPESA
09.002.20.606.0014.1.019.
4.4.90.52.00.00

AÇÃO

UNIDADE FONTE
MEDIDA RECURSO

OBJETIVO

Aquisição de
Garantir melhor estrutura de
Equipamentos para o funcionamento para o setor Unidade
setor de Agricultura
agrícola do Município.

P

METAS 2017

1000

R$ 135.000,00

TOTAL

Alto Piquiri, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.

R$ 135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ÓRGÃO: 08
Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

UNIDADE: 08.004

ENSINO FUNDAMENTAL 40%

FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
NATUREZA DESPESA

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94
UNIDADE
FONTE

TIPO

AÇÃO 3663-1579OBJETIVO
METAS 2017
Fone: (44)
E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br
MEDIDA
RECURSO

Avenida Barão do Rio Branco, 767, Centro – CEP: 87.485-000 – Douradina-PR
08.004.12.365.0011.1149.
4.4.90.52.00.00

P

Ampliação do
Melhorar as condições de
Centro de
atendimento aos alunos.
Educação Infantil

1000

Unidade

R$ 50.000,00

TOTAL

R$ 50.000,00

leis@ilustrado.com.br

SERVIÇo AUTÔNoMo MUNICIPAL DE ÁgUA E
ESgoTo - SAMAE CoNVêNIo CoM A FUNDAÇão
NACIoNAL DE SAúDE – FUNASA
FONE: (44) 3534-1191 – FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samae@visaonet.com.br

Rua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000 – MARILUZ - PR
CNPJ: 74.015.611/0001-40
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2018
MODALIDADE: DISPENSA LICITAÇÃO Nº 019/2018
CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE
CONTRATADO: SPPORE Industria e Comércio Ltda
OBJETO: Aquisição de 01 (uma) válvula de retenção com portinhola única DN 100
medida face a face 320mm com flange 125 libras 4” para o Sistema de Água do
SAMAE.
VALOR GLOBAL: R$ 1.536,00 (Um mil quinhentos trinta seis reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93 – Dispensa de Licitação
DATA: 12 de setembro de 2018.
Edenilson Fernandes Reginaldo
Diretor do SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NoVA oLIMPIA

Estado do Paraná
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2018
COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Processo n.º 745
Tipo Maior Desconto por Item
Encontra-se aberta, na Divisão de Licitação e Compras da Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, localizada na Avenida Higienópolis, 821, Bairro
Centro, nesta cidade de Nova Olímpia (PR), a LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL, tipo maior desconto por Item, conforme especificação contida no
ANEXO I do Edital de Pregão Presencial n.º 030/2018, objetivando a “AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS ÉTICOS (REFERÊNCIA) GENÉRICOS E SIMILILARES
CONSTANTES DA LISTA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO – CMED DA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, DESTINADOS
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA” com recursos
próprios do Município de Nova Olímpia. A licitação será regida pelas Leis Federais n.º
8.666/1993, n.º 10.520 e demais legislação pertinente.
ENTREGA DOS ENVELOPES:
Encerrar-se-á às 17:00h. do dia 26 de setembro de 2018.
SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:
às 09:30 horas do dia 27 de setembro de 2018.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao
objeto licitado, observadas as condições constantes do Edital.
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal de
Nova Olímpia, na Divisão de Licitação e Compras, na Secretaria de Administração
e Planejamento, localizada na Avenida Higienópolis n.º 821, Centro, na cidade
de Nova Olímpia (PR) de segunda a sexta feira, em horário de expediente. Outras
informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, pelos interessados, ainda,
pelos telefones (44) 3685-1313.
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 10 de setembro de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

Art. 2º. De conformidade com o artigo 1º, a Lei nº. 2.094 de 28/06/2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2018
fica também autorizada a incluir meta da seguinte forma:
INCLUSÃO DE METAS
FUNCIONAL PROGRÁMATICA 10.001.10.301.0015.2.081.3.1.90.94.00.00
Decreto Nº 1041/2018 de 12/09/2018
Sumula: Dispõe sobre a abertura de crédito Adicional Suplementar,
alterar os anexos do PPA e LDO vigentes e alterar a Programação
Financeira e ou cronograma de desembolso mensal na importância
de até R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais)

PROGRAMA

ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO

Desenvolver ações que visem o conhecimento, a detectação, prevenção e controle de
doenças, com finalidade de adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de
riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde. Incluem os programas de
prevenção e controle de doenças transmissíveis e ainda coordenar o programa
municipal de imunizações e as atividades de vigilância sanitária e epidemiológica.
Oferecer atendimento integral a nível ambulatorial nas Unidades Básicas de Saúde e
Estratégia em Saúde da Família, Saúde Bucal, Agentes Comunitários, com caráter
individual ou coletivo na Atenção Primária a população, voltada as ações de promoção,
prevenção e reabilitação da saúde, sendo ponto de partida para estruturação do sistema
local de saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, ESTADO DO PARANÁ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS POR E CONSIDERANDO O DISPOSTO NA LEI Nº 457/2018, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO

AÇÃO/ PRODUTO

PRODUTO

A

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE

Decreta:
Art. 1º Fica aberto no orçamento programa do Município de Alto Piquiri um crédito Adicional Suplementar, nas dotações
abaixo discriminadas, no valor de até R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).
Suplementação
09 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
09.001 Divisão de Agricultura
09.001.20.606.0011.2.240. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
356 - 4.4.90.52.00.00 - 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

53.000,00

Total Suplementação:

53.000,00

Art. 2º Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, conforme discriminação abaixo, de
acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

53.000,00
53.000,00

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

OBJETIVO

Manter a educação básica pública gratuita de qualidade, garantindo o acesso de todos à
educação, dotando os espaços de infraestrutura, garantindo a permanência e sucesso
dos alunos, inclusive apoiando-os no transporte, alimentação escolar e material
didático. O Programa visa também capacitar professores, adoção de novas tecnologias
de informação. Assegurar a valorização dos profissionais do magistério, assegurar o
atendimento à diversidade sociocultural, bem como garantir o direito e a inclusão de
alunos portadores de necessidades especiais e promover a alfabetização de jovens,
adultos e idosos, visando erradicar o analfabetismo.

TIPO

AÇÃO/ PRODUTO

PRODUTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTo PIqUIRI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2018
(PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017)
O Prefeito Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais,
T O R N A P Ú B L I C O:
1. - a convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2017, homologado pelo DECRETO Nº754
de 01/02/2017.
2. - que o candidato deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos
desta municipalidade, sito à Rua Santos Dumont nº 341, fundos, até o dia 19 de
Setembro de 2018.
3 – Que o candidato deverá apresentar-se munido dos seguintes documentos:
a) Xerox e original da Certidão de Casamento ou Nascimento;
b) Xerox e original do CPF ou CIC;
c) Xerox e original da Cédula de Identidade (RG);
d) Xerox e original do PIS ou PASEP;
e) Xerox e original do Título Eleitoral;
f) Ultimo comprovante de votação ou Certidão da Justiça Eleitoral;
g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
h) Atestado de aptidão física e mental, emitido pela junta médica do Município.
i)
Xerox e Original Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
j)
Xerox e Original do documento comprobatório do Grau de Escolaridade.
k) Xerox e Original da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
l)
01 (uma) foto 3x4 recente;
m) Comprovante de Residência (Água ou Luz);
n) Xérox e original da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
o) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação.
p) Declaração negativa de não acumulo de cargo ou Declaração de Acumulação
Licita de Cargo;
CARGO: - PROFESSORA DE PRÉ AO 5º ANO - 20 HORAS/SEMANAIS
Nº Ord.
NOME
45º
Solimar Fernandes Alcarria
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI, PARANÁ, 12 DE
SETEMBRO DE 2018.
LUIS CARLOS BORGES CARDOSO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE bRASILÂNDIA Do SUL
Estado do Paraná

DECRETO N.º 073/2018
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial junto ao Orçamento Geral
do Município de Brasilândia do Sul, relativo ao exercício de 2018, dando outras
providências.
MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização contida no
Art. 6º da Lei Municipal n.º 691/2018, datada de 09 de fevereiro de 2018.
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, do
corrente exercício financeiro, um crédito adicional especial na importância de
R$100.000,00 (Cem mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
001.10.301.1300.2.035- Ações e Serviços Públicos de Saúde
482 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 100.000,00
Fonte – 01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
SOMA 100.000,00
Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado os seguintes
recursos:
I – Na importância de R$100.000,00 (Cem mil reais), proveniente do produto da
Anulação Parcial de dotações consignadas no orçamento, conforme abaixo:
08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
001.10.301.1300.2.035- Ações e Serviços Públicos de Saúde
476 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 80.000,00
477 – 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
20.000,00
Fonte – 01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
SOMA 100.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 12 de setembro de 2018.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE gAúChA

UND. DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR R$

1

R$ 50.000,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA UNIDADE
25%

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

REDUÇÃO DE METAS
FUNCIONAL PROGRÁMATICA 09.002.20.606.0014.1.019.4.4.90.52.00.00

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94

PROGRAMA
OBJETIVO

INCENTIVO A PRODUÇÃO E AO MEIO AMBIENTE

(44) 3663-1579
E-mail:
Incentivar aFone:
diversificação
da agropecuária,
executarprefeitura@douradina.pr.gov.br
a preservação, controle e
Avenida
Barão dodeRio
Branco,
767, Centro
– CEP: 87.485-000
– Douradina-PR
erradicação
de doenças
animais
e vegetais
e promover
a modernização,
elevando o
nível socioeconômico dos agricultores. Atendimento a demanda a hortifrutícolas para
atender as entidades filantrópicas, preservar o meio ambiente.

TIPO

AÇÃO/ PRODUTO

P

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O
SETOR DE AGRICULTURA

Luis Carlos Borges Cardoso
Prefeito Municipal

Estado do Paraná

R$ 135.000,00

PROGRAMA

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Alto Piquiri, Quarta-feira, 12 de Setembro de 2018.

VALOR R$

1

INCLUSÃO DE METAS
FUNCIONAL PROGRÁMATICA 08.002.12.361.0011.2052.3.1.90.94.00.00

A

Total das Anulações:

QUANTIDADE

PROGRAMA UNIDADE

Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
10.002 Setor de Manutenção e Controle de Frotas
10.002.26.782.0010.2.243. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL
381 - 3.3.90.30.00.00 - 000 - MATERIAL DE CONSUMO

UND. DE
MEDIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NoVA oLIMPIA

PRODUTO

UND. DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR R$

1

R$ 135.000,00

PROGRAMA UNIDADE

Art. 3º. Conforme inclusões efetuadas no artigo 1º e 2º desta Lei fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no
vigente orçamento – Lei Orçamentária Anual 2018 um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 185.000,00 (cento e
oitenta e cinco mil reais).
Parágrafo único: Este Crédito Adicional Especial destina-se a criação de dotação orçamentária visando atender
despesas não consignadas no Orçamento do exercício 2018, conforme discriminação:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 10.001.10.301.0015.2.081.3.1.90.94.00.00
Especificação

Órgão:
Secretaria
de Saúde

Unidade:
Fundo
Municipal
de Saúde

Função:
Saúde

Sub-função:
Atenção
Básica

Programa:
Atenção
Básica

Projeto/
Atividade

Natureza
Despesa

Fonte

Total

MANUTENÇÃO DA
DIVISÃO DE
SAÚDE

10

001

10

301

0015

2.081

3.1.90.94.00.00

1000

R$ 135.000,00

TOTAL

R$ 135.000,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.002.12.361.0011.2.052.3.1.90.94.00.00
Especificação

Órgão:
Secretaria
de
Educação,
Cultura e
Esportes

Unidade:
Divisão do
Ensino
Fundamental

Função:
Educação

Subfunção:
Ensino
Fundamental

Programa:
Educação
de
Qualidade

Projeto/
Atividade

Natureza
Despesa

Fonte

Total

Manutenção
do Ensino
Fundamental –
25%

08

002

12

361

0011

2.052

3.1.90.94.00.00

1000

R$ 50.000,00

TOTAL

R$ 50.000,00

Art. 4º. Para dar cobertura ao Crédito aberto pelo artigo anterior, será utilizado como base o cancelamento parcial de
dotação de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme abaixo
discriminada:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 09.002.20.606.0014.1.019.3.1.90.94.00.00
Especificação

AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA O
SETOR DE
AGRICULTURA

Órgão:
Secretaria de
Agricultura e
Abastecimento

09

Unidade:
Divisão de
Agricultura e
Pecuária

Função:
Agricultura

Sub-função:
Extensão
Rural

Programa:
Incentivo a
Produção e
ao Meio
Ambiente

Projeto/
Atividade

0014

1.019

Natureza
Despesa

Fonte

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA
002

20

606

3.1.90.94.00.00

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94

1000

R$135.000,00

Fone: (44) 3663-1579 E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br

TOTAL

Estado do Paraná
RESUMO DE CONTRATOS/2018
· Contrato de Prestação de Serviços n.º 083/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Objeto: Contrato tem por objeto regular o fornecimento de energia elétrica destinado à
prestação do serviço de iluminação pública instalado em áreas de domínio público,
assim também
compreendidos os superpostes, praças, luminárias ornamentais ou especiais,
iluminação especial,
entre outros, com cessão de uso dos postes, cuja detentora é a CONCESSIONÁRIA,
para
instalação dos conjuntos do sistema de iluminação pública de propriedade do
MUNICÍPIO.
Valor Total: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
Data da Assinatura: 31 de agosto de 2018.

Unidade:
Ensino
Fundamental
40%

Função:
Educação

Subfunção:
Educação
Infantil

Programa:
Educação
de
Qualidade

Projeto/
Atividade

Natureza
Despesa

Fonte

AMPLIAÇÃO
DO CENTRO
DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

08

004

12

365

0011

1.149

4.4.90.52.00.00

1000

TOTAL

Total

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar os valores constantes de anexos
previstos na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA – Plano Plurianual de Investimentos considerando
o cumprimento das normas estabelecidas no SIM-AM 2018 (Sistema de Informações Municipais Acompanhamento Mensal) do Tribunal de Contas do Estado Paraná, especificamente com referência ao Módulo
Planejamento.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Douradina, aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito (12/09/2018).
JOÃO JORGE SOSSAI
PREFEITO MUNICIPAL

· Contrato de Fornecimento n.º 086/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: RP MOVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP
Objeto: Contratação de empresa em regime de menor preço para aquisição de
equipamentos para unidades de atenção primária do Município de Nova Olímpia,
Estado do Paraná conforme Termo de Adesão ao Programa de Qualificação da
Atenção Primária à Saúde – APSUS – Anexo I da Resolução SESA n.º 604/2015
(SALDO REMANESCENTE).
Valor Total: R$ 8.281,00 (oito mil e duzentos e oitenta e um reais).
Fundamentação: Tomada de Preços N° 009/2018
· Contrato de Fornecimento n.º 087/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: EDER CEZAR TUROZI – ME
Objeto: Contratação de empresa em regime de menor preço para aquisição de
equipamentos para unidades de atenção primária do Município de Nova Olímpia,
Estado do Paraná conforme Termo de Adesão ao Programa de Qualificação da
Atenção Primária à Saúde – APSUS – Anexo I da Resolução SESA n.º 604/2015
(SALDO REMANESCENTE).
Valor Total: R$ 8.489,00 (oito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais).
Fundamentação: Tomada de Preços N° 009/2018
· Contrato de Fornecimento n.º 088/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: INFATEC COMPUTADORES LTDA-EPP
Objeto: Contratação de empresa em regime de menor preço para aquisição de
equipamentos para unidades de atenção primária do Município de Nova Olímpia,
Estado do Paraná conforme Termo de Adesão ao Programa de Qualificação da
Atenção Primária à Saúde – APSUS – Anexo I da Resolução SESA n.º 604/2015
(SALDO REMANESCENTE).
Valor Total: R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais).
Fundamentação: Tomada de Preços N° 009/2018
Paço Municipal Prefeito Edivaldo Rodrigues Pessanha, 12 de setembro de 2018.
JOÃO BATISTA PACHECO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERobAL

Estado do Paraná
PORTARIA Nº. 340/2018
Concede licença para tratamento de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de Saúde ao servidor público municipal
DONIZETE VALLER, portador da Cédula de Identidade Nº. 4.055.126-3 SSP/PR,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Maquinas Rodoviárias,
lotado na Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Serviços Públicos, sem
prejuízo de seus vencimentos, no período de 05/09/2018 a 28/09/2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aos 05 de setembro
de 2018.
ALMIR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EDITAL n.º 041/2018

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e
Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, no uso de
suas atribuições legais e,
Considerando o que estabelece a instrução da cláusula 37ª do
ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de
Urgências e Emergências do Noroeste do Paraná - CIUENP, de 20.03.2012, e o Edital nº
001/2017 – Instruções Especiais, de 07.08.2017,

Estado do Paraná

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com as Leis Federais n.ºs 10.520/02 de 17 de julho
de 2002 e 8.666/93, de 21 de junho de 1.993 e suas posteriores alterações;
Considerando preliminarmente o parecer emitido em 12/09/2018, pela Procuradoria
Jurídica do Município e Comissão Permanente de Licitação e que consta dos autos;
R E S O L V E:
I – HOMOLOGAR, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais,
de acordo com a legislação em vigor, a Licitação na modalidade Pregão Presencial
n.º 040/2018, que tem por objeto o fornecimento futuro e parcelado de serviços para
confecção de placas, letreiros, banners e outras atividades pertinentes ao ramo, no
Município de Cidade Gaúcha - PR, em favor das seguintes proponentes:
Fornecedor: COPY - SIMILE - REPRODUCOES GRAFICAS EIRELI
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID.
QUANT.
VLR.
UNIT. VALOR TOTAL
8
Plotagem de projetos arquitetônicos tamanho A-2
Un
500
3,10
1.550,00
9
Plotagem de projetos arquitetônicos tamanho A-3
Un
900
1,95
1.755,00
Total do Fornecedor R$
3.305,00
Fornecedor: NOVA ARTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID.
QUANT.
VLR.
UNIT. VALOR TOTAL
1
Banner Face Única para uso externo e interno com imagem
Mtr
50
34,50 1.725,00
2
Banner Face Única para uso interno e externo com letreiros Descrição:
Impressão digital, quadricrom Mtr
350
28,50
9.975,00
3
Placa de PVC adesivada na impressão com película Mtr
100
76,50 7.650,00
4
Adesivo impresso com película
Mtr
100
50,00
5.000,00
5
Placa de metal galvanizado 1,25mm adesivada
Mtr
70
220,00 15.400,00
6
Plotagem de projetos arquitetônicos tamanho A-0
Un
200
7,95
1.590,00
7
Plotagem de projetos arquitetônicos tamanho A-1
Un
300
4,95
1.485,00
Total do Fornecedor R$
42.825,00
Total Geral R$
46.130,00
Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, fica convocada as proponentes
vencedoras do presente certame para celebrar o termo de contrato, havendo recusa,
observar-se-ão as penas do artigo 7º, da Lei Federal n.º 10.520/02.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, Estado do Paraná,
aos 12 dias do mês de Setembro de 2018.
ALEXANDRE LUCENA
Prefeito Municipal

R E S O LVE
Convocar

o

candidato

abaixo

relacionado,

aprovado

e

classificado no concurso público de provas e títulos, para provimento do emprego público de
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA, com carga horária de 36 horas
semanais, conforme detalhado em quadro constante do presente edital, a comparecer à Sede
do Consórcio, localizada na Rua Dr. Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4348, Centro, UmuaramaPr – CEP 87.501-270, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às
17:00 h, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, para se manifestar sobre a aceitação ou não
do Emprego Público, ocasião em que se realizará agendamento para se submeter ao Exame
Médico Pré-Admissional previsto no item 4.1.8 de referido Edital.
Aos candidatos aprovados e classificados neste Concurso
Público, quando de sua convocação, será facultado o pedido de deslocamento - mediante
requerimento do candidato - para o final da ordem de classificação, respeitando apenas mais
01 (uma) chamada, totalizando 02 (duas) chamadas, conforme estabelece o subitem 4.3 do
Edital nº. 001/2017.

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA
Por oportuno,
enfatiza-se
que candidato
E EMERGÊNCIA
DO
NOROESTE
DOeventualmente
PARANÁdetentor
de outro emprego/cargo público deverá atentar para a limitação MÁXIMA de 60 (sessenta)
1
horas de trabalho semanais – para a atividade já desempenhada MAIS o trabalho no
SAMU, para os que são aqui convocados, na forma da legislação vigente.

22ª REGIONAL – IVAIPORÃ
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA SOCORRISTA – 36 HORAS SEMANAIS
BASE DE TRABALHO – MANOEL RIBAS -PR
(Provimento de 01 Vaga)
CLASS.
009

NOME
RAFAEL LIMA DA SILVA

INSCR.
02360

R.G. nº
709303416-8 SESP/RS

O candidato acima referenciado concorrera para vagas na cidade de Ivaiporã – Pr; com
a vacância de posto de trabalho em local diverso (Manoel Ribas – PR), é convocado
através do presente, conforme autorizado pelo item 2.6 e suas disposições, do Edital nº
001/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DoURADINA

Estado do Paraná

Umuarama - PR, 12 de Setembro de 2018.

PORTARIA Nº 374
DE 11 DE SETEMBRO DE 2.018
SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.
PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e
considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o
pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de
alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;

_____________________
ALMIR DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO CIUENP

RESOLVE:
Art. 1° - CONCEDER 02 (duas) diárias, no valor de R$- 485,00 (Quatrocentos e
oitenta e cinco reais) cada e ½ (meia) diária, no valor de R$- 242,50 (duzentos e
quarenta e dois reais e cinqüenta centavos), totalizando o valor de R$- 1.212,50
(Um mil duzentos e doze reais e cinqüenta centavos) a servidora municipal MARIA
ELIZABETE OLIVEIRA DA CRUZ, matrícula n° 1771, ocupante do cargo de Secretária
de Saúde, lotado na Manutenção e Coordenação da Secretaria da Saúde, no seguinte
dia, local e finalidade:
Data
Horário
Saída/Chegada
Destino
Motivo
17/09/2018
20/08/2018
20:00h
08:00h
Curitiba– Paraná
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite.
I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de
deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.
II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Douradina/PR, 11 de Setembro de 2018.
João Jorge Sossai
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2018
OBJETO: Aquisição de material de artesanato para atender as familias do Programa
de PAIF em todos segmentos onde são realizadas as oficinas socioeducativas e são
acompanhadas pelas Técnicas do CRAS do município de Tapejara-PR.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 064/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: THALITA PRESENTES LTDA – ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
VALOR: R$-4.865,34 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 11 de setembro de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATO Nº 122/2018
OBJETO: Aquisição de material de artesanato para atender as familias do Programa
de PAIF em todos segmentos onde são realizadas as oficinas socioeducativas e são
acompanhadas pelas Técnicas do CRAS do município de Tapejara-PR.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 064/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELLI
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses
VALOR: R$-1.664,34 (um mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 11 de setembro de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCo ALVES

Avenida Barão do Rio Branco, 767, Centro – CEP: 87.485-000 – Douradina-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2018
OBJETO: Aquisição de material de artesanato para atender as familias do Programa
de PAIF em todos segmentos onde são realizadas as oficinas socioeducativas e são
acompanhadas pelas Técnicas do CRAS do município de Tapejara-PR.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 064/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: AVIAMENTOS TRICOLANDIA EIRELI
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
VALOR: R$-3.620,00 (três mil seiscentos e vinte reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 11 de setembro de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

· Contrato de Fornecimento n.º 085/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI ME
Objeto: Contratação de empresa em regime de menor preço para aquisição de
equipamentos para unidades de atenção primária do Município de Nova Olímpia,
Estado do Paraná conforme Termo de Adesão ao Programa de Qualificação da
Atenção Primária à Saúde – APSUS – Anexo I da Resolução SESA n.º 604/2015
(SALDO REMANESCENTE).
Valor Total: R$ 21.147,00 (vinte e um mil e cento e quarenta e sete reais).
Fundamentação: Tomada de Preços N° 009/2018

Estado do Paraná

PORTARIA N.º 119 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.
EXONERA, A PEDIDO, ANDREIA PAWLAK GEROLA MAGALHÃES.
ALIRIO JOSE MISTURA, Prefeito Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Exonerar, a pedido, a Senhora ANDREIA PAWLAK GEROLA MAGALHÃES,
brasileira, casada, funcionária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.714.640.5
expedida pela SSP/PR e CPF sob nº 052.524.269.45, nomeado, no cargo efetivo de
Auxiliar de Serviços gerais, do quadro único de pessoal deste município de Francisco
Alves, Estado do Paraná.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos para o dia
05/09/2018.
Edifício da Prefeitura Municipal de Francisco Alves, Estado do Paraná, aos doze dias
do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
ALIRIO JOSE MISTURA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA

Estado do Paraná
LEI Nº 1999/2018, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.
(Autoria: Chefe do Poder Executivo Municipal)
Autoriza a desafetação de imóvel em área institucional do Município e prevê outras
providências cabíveis.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEJARA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, EU
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONAREI A SEGUINTE LEI:
Art. 1°. Fica desafetado de uso, destinação ou projeto específico o bem imóvel objeto
do Lote de terras, constitutivo da quadra 130, com área de 525,00 metros quadrados
, da sub-divisão dos lotes n.ºs. 01 a 15 da quadra 130, situada na cidade de Tapejara
, com os seguintes limites e confrontações: AO NORTE; numa distância de 52,50
metros, confrontando com o lote 11, da quadra 130; AO LESTE; numa distância
de 10,00 metros, confrontando com a Rua são Paulo: AO SUL; numa distância
de 52,50 metros, confrontando com o lote 12 da quadra 130; A OESTE; numa
distância de 10,00 metros confrontando com os lotes ns. 17 e 18 da quadra 130;
objeto da Matrícula n° 4977, do CRI-Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício da
comarca de Cruzeiro do Oeste-PR, de propriedade do Município de Tapejara-PR,
como área institucional entregue ao Município cumprindo os termos do previsto no
artigo 22, da Lei Federal n° 6.766, de 1979, com suas alterações impostas pela Lei
Federal n° 9.785, de 1999, bem imóvel que doravante passa a ser bem público livre,
desimpedido e disponível para objeto de doação para fins de construção habitacional,
por parte do Município de Tapejara-PR.
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Tapejara - PR, em 12 de Setembro de 2018.
RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2018
OBJETO: Aquisição de material de artesanato para atender as familias do Programa
de PAIF em todos segmentos onde são realizadas as oficinas socioeducativas e são
acompanhadas pelas Técnicas do CRAS do município de Tapejara-PR.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 064/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: C. J. LOPES – PAPELARIA – ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
VALOR: R$-2.390,40 (três mil seiscentos e vinte reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 11 de setembro de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

Avenida08.004.12.365.0011.1.149.4.4.90.52.00.00
Barão do Rio Branco, 767, Centro – CEP: 87.485-000 – Douradina-PR
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão:
Secretaria
de
Educação,
Cultura e
Esportes

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 53/2018
O Município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, torna público, que
realizará no dia 27 de SETEMBRO de 2018, às 08h30min no anfiteatro Municipal,
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - tipo menor preço – POR ITEM
para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E SETORES DO MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR. Informações sobre o presente edital poderão
ser obtidas através do fone 44 – 3634-8000, no Departamento de Licitações, de 2ª à
6ª feira no horário de expediente na Av. Carlos Spanhol, 164, ou através do site http://
www.sjpatrocinio.pr.gov.br/.
São Jorge do Patrocínio-PR, 12 de SETEMBRO de 2018.
RONALDO TINTI
Prefeito em Exercicio

· Contrato de fornecimento n.º 084/2018.
Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
Contratada: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Objeto: FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEICULO MINI VAN, tipo passeio, zero
km, de ano no mínimo 2018/2018 com no mínimo 3 portas, sendo no mínimo uma
porta lateral deslizante lado direito do veiculo, destinado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA OLÍMPIA – APAE, para atendimento
ao Programa “Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial”,
com recursos do União Federal através do Ministério do Desenvolvimento Social,
conforme Emenda ao Orçamento Geral da União 2018, aprovada sob o nº 28410006
e contrapartida do Município de Nova Olímpia.
Valor Total: R$ 85.400,00 (oitenta e cinco mil e quatrocentos reais).
Fundamentação: Pregão Presencial N.º 026/2018

R$135.000,00

Especificação

PREFEITURA DE São JoRgE Do PATRoCíNIo

Estado do Paraná

PREFEITURA DE São JoRgE Do PATRoCíNIo

Estado do Paraná

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Concorrência Nº 02/2018
Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório
nº 02/2018, dando outras providências.
O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;
§ 1º. Ficahomologadoo julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada
pela Portaria nº 170/2018 de 26 de Abril de 2018, sobre o Processo de Licitação
nº 02/2018, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO VISANDO A
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO – SERVIPREV.
§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa abaixo relacionada,
tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que
fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.
ROSIVALDO ROGERIO REBECHI
§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada,
da decisão estabelecida neste Decreto.
§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
2
disposições em contrário.
São Jorge do Patrocínio-PR, 10/09/18.
VALMIRA LAZARIN
Diretora Presidente - SERVIPREV

EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2018
OBJETO: Aquisição de material de artesanato para atender as familias do Programa
de PAIF em todos segmentos onde são realizadas as oficinas socioeducativas e são
acompanhadas pelas Técnicas do CRAS do município de Tapejara-PR.
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 064/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: R. BRATI – COMÉRCIO E TRANSPORTE – ME.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses
VALOR: R$-3.290,10 (três mil duzentos e noventa reais e dez centavos)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 11 de setembro de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2018
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 113/2018
VALIDADE: 12 (doze) meses
OBJETO: Aquisição de material permanente para atender as necessiadades do
Gabinete da Prefeitura Municipal de Tapejara/Pr.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARA
CONTRATADA: MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$-11.780,00 (onze mil setecentos e oitenta reais)
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR
Tapejara/PR, em 12 de setembro de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike
EXTRATO D0 4º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Realinhamento de preços - gasolina comum
CONTRATANTE: Município de Tapejara
CONTRATADA: SCARDELATO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS – EIRELI - EPP.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 011/2018
VALOR REAJUSTADO: R$- 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos – por
litro – gasolina comum);
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei nº. 8.666/93.
FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.
Tapejara/PR, em 12 de setembro de 2018
MUNICÍPIO DE TAPEJARA
Rodrigo de Oliveira Souza Koike

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA

Estado do Paraná
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 80/2017 - ID Nº. 1722
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no
Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY
DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e SIMARA PIRICHOWSKI DOS SANTOS
SILVA 03175093906, já qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pela Senhora
SIMARA PIRICHOWSKI DOS SANTOS SILVA, ajustam e acordam entre si o presente Termo
Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 31 de
Dezembro de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou
convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato
nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02
vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 20 de Agosto de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
SIMARA PIRICHOWSKI DOS SANTOS SILVA
SIMARA PIRICHOWSKI DOS SANTOS SILVA 03175093906
Contratada
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 83/2017 - ID Nº. 1725
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no
Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY
DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e OSMAR NOERENBERG - ME, já
qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor OSMAR NOERENBERG,
ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 01 de
Outubro de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou
convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato
nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02
vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 31 de Agosto de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
OSMAR NOERENBERG
OSMAR NOERENBERG - ME
Contratada
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 84/2017 - ID Nº. 1726
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2017
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no
Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY
DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e S A MARQUES & CIA LTDA, já
qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor Rogério Aparecido Pastre
Marques, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 01 de
Outubro de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou
convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato
nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02
vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 31 de Agosto de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
Rogério Aparecido Pastre Marques
S A MARQUES & CIA LTDA
Contratada
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 127/2017 - ID Nº. 1769
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no
Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY
DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e OSMAR NOERENBERG - ME, já
qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor OSMAR NOERENBERG,
ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 04 de
Outubro de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou
convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato
nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02
vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 03 de Setembro de 2018.
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
OSMAR NOERENBERG
OSMAR NOERENBERG - ME
Contratada
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 128/2017 - ID Nº. 1770
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2017
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.
Pelo presente instrumento particular que celebram MUNICÍPIO DE TAPIRA, já qualificado no
Contrato ora aditivado, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor CLAUDIO SIDINEY
DE LIMA, em pleno exercício de seu mandato e funções, e S. A. MARQUES & CIA LTDA, já
qualificada no contrato ora aditivado, neste ato representada pelo Senhor Rogério Aparecido Pastre
Marques, ajustam e acordam entre si o presente Termo Aditivo, mediante as clausulas e condições
seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO EMBASAMENTO
O presente Termo Aditivo possui amparo legal na lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA
Fica alterada a clausula sétima do contrato inicial, prorrogando sua validade para a data de 04 de
Outubro de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato, desde que não contrariem o que ficou
convencionado no presente Termo Aditivo.
Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram o presente Termo Aditivo de Contrato
nos expressos termos em que foi lavrado, e assinam-no na presença de duas testemunhas, em 02
vias de igual teor e forma.
Tapira (PR), 03 de Setembro de 2018
CLAUDIO SIDINEY DE LIMA
Prefeito Municipal
Contratante
Rogério Aparecido Pastre Marques
S. A. MARQUES & CIA LTDA
Contratada

