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Prefeita de Lobato Tânia, visita escritório da Cohapar
A prefeita de Lobato, Tânia Martins Costa,
visitou o escritório regional
da Companhia de Habitação
do Paraná (Cohapar), em
Maringá, nesta segundafeira (17). Veio tirar dúvidas sobre as contrapartidas
necessárias da prefeitura
para contratar novos projetos habitacionais junto ao
Governo do Estado.
O encontro dá continuidade ao trabalho iniciado na última semana, após
reunião da prefeita com
o presidente da Cohapar,
Abelardo Lupion, na sede
da empresa, em Curitiba.
Atualmente, os órgãos trabalham em conjunto em um

projeto que prevê a construção de 30 imóveis ﬁnanciados com recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Os investimentos, estimados em cerca
de R$ 2 milhões, dependem
da análise e liberação da
Caixa Econômica Federal.
O objetivo agora,
segundo Tânia, é viabilizar
a construção de moradias
para famílias em situação
de vulnerabilidade social.
“Em parceria com a Cohapar, estamos avaliando
a possibilidade do atendimento à população de
menor renda com novas
moradias”, afirma.
Uma das possibi-

lidades é a apresentação
de projetos para captação
de recursos do programa
Minha Casa Minha Vida.
Recentemente, o Ministério das Cidades anunciou a
disponibilidade orçamentária para a contratação de
empreendimentos dentro da
faixa 1 do programa, que
atende famílias com renda
mensal de até R$ 1.800.
A habitação popular
tem sido uma das grandes
prioridades do governador
Beto Richa. Orientamos a
prefeita para que possamos
avançar neste sentido e
ampliar o atendimento às
famílias que não possuem
casa própria em Lobato.

Região Noroeste do Paraná homenageia aluna Sanjorgense
GT Pirapó/Feipar/
MIEIB - Região Noroeste
do Paraná homenageia
aluna Sanjorgense.
Cerca de 23
municípios da região
Noroeste participara
no ano passado (2016)
do concurso de Melhor
desenho representativo
do Rio Pirapó.
A

contemplada finalista foi
a aluna Daniele Cristina
Barreto da Silva do C.M.E.I
“Monteiro Lobato”,
município de São Jorge
do Ivaí, que foi agradecida
pela equipe organizadora
do GT Pirapó com o apoio
da UEM Maringá, tendo
seu desenho como logo
estampado em camisetas.

Nova Esperança, Quarta-feira,
26 de Abril de 2017.
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Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente
nos estabelecimentos comerciais a seguir:
Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria Colorado
Supermercado Ramos - Jardim Cairi
Distrito de Alto Alegre
SuperMercado Casquinha
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Auto Posto Floraí
Inajá
Paniﬁcadora e Confeitaria União
Farmácia Santa Inês
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Paniﬁcadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria
Paniﬁcadora Pão de Mel
Auto Posto Sede Alvorada II
Ourizona
Mercado Bandeirantes
Paniﬁcadora e Confeitaria Doce Pão
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Paniﬁcadora Primor
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Paniﬁcadora Evangelista
Michel Cabeleireiro
Paniﬁcadora 2 Irmãos
Presidente Castelo Branco
Loterias Faraoni
Santa Inês
Auto Posto Santa Inês
Paniﬁcadora Cantinho do Pão
São Jorge do Ivaí
Farmácia Popular
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Farmadin
Uniﬂor
Auto Posto Garoto
Paniﬁcadora Uniﬂor
Lanchonete e Restaurante O Caseiro
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

Artigos assinados são de responsabilidade do autor, não representam a opinião do veículo que dispõe de direito de resposta.
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CAIXA DE ASSIST. E PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE INAJA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64
EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: 1 a 12

EXERCÍCIO: 2016

ATIVO CIRCULANTE

5.799.420,58

5.433.931,29

3.946.778,73

3.620.971,58

342.818,23

312.101,01

0,00

0,00

61.230,92

0,00

277.388,76

307.902,46

0,00

0,00

4.198,55

4.198,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1.509.823,62

1.460.927,37

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

Estoques
VPD Pagas Antecipadamente

0,00

39.931,33

0,00

0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Clientes
Créditos Tributários a Receber
Divida Ativa Tributaria
Divida Ativa não Tributaria - Clientes
Créditos de Transferências a Receber
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Clientes
Créditos Tributários a Receber
Divida Ativa Tributaria
Divida Ativa não Tributaria-Clientes
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo

Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Participações Permanentes
Participações Avaliadas pelo Método de
Participações Avaliadas pelo Método de Custo
Propriedades para Investimento
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização
Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes
Direitos de Uso de Imóveis

ATIVO FINANCEIRO

______________________
Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal

17.172.704,98

16.782.811,58

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.172.704,98
3.359.687,97
13.813.017,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.782.811,58
3.266.784,62
13.516.026,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ATIVO PERMANENTE

EXERCÍCIO: 2016

17.712.890,47

ESPECIFICAÇÃO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos
Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêner
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais do Ativo

Exercício
Atual

1.228.844,34

-13.491,67

95.497,78

5.204,08
1.018.211,65
0,00
0,00
0,00
397.098,77

4.581,32
984.574,74
0,00
0,00
0,00
144.190,50

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencias a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido

TOTAL DO PASSIVO

1.366.086,84

1.462.298,60

1.332.020,16

1.428.231,92

34.066,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

34.066,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.773.109,67

2.691.142,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo

Estoques
VPD Pagas Antecipadamente
Investimentos
Participações Permanentes
Participações Avaliadas pelo Método de
Participações Avaliadas pelo Método de Custo
Propriedades para Investimento
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Imóveis
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização
Intangível
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes
Direitos de Uso de Imóveis

22.972.125,56

22.216.742,87

1.418.017,98

1.235.342,31

ATIVO PERMANENTE

1.381.327,29

1.472.334,97

EXERCÍCIO: 2016
SALDO PATRIMONIAL

20.172.780,29

19.509.065,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrigações Contratuais

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Atos Potenciais do Passivo

0,00

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL

3.841.217,11

3.485.297,41

0,00

0,00
10.545,44
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
10.545,44
0,00
0,00
0,00
0,00

23.458.301,94

23.458.301,94

0,00

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencias a Pagar a Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Provisões a Longo Prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo
Resultado Diferido

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
23.458.301,94
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
23.458.301,94
0,00
0,00

TOTAL DO PASSIVO

24.085.257,32

23.468.847,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
Reserva de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reserva de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
Outros Resultados
(-) Ações / Cotas em Tesouraria

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.881.295,50
-19.881.295,50
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.649.189,73
-19.649.189,73
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-19.881.295,50

-19.649.189,73

ESPECIFICAÇÃO

200,00

200,00

23.458.301,94

PERÍODO: 1 a 12

3.819.657,65

10.545,44
23.458.301,94

DATA-19.881.295,50
EMISSÃO: 27/04/2017
-19.649.189,73

PÁGINA: 2

Compensações
ESPECIFICAÇÃO
Saldo dos Atos Potenciais Ativos

SUPERÁVIT/DÉFICIT
ANTERIOR
8.564,26
-13.637,90
55.874,49
2.290.324,60
1.231.222,96
31.180,38
-118.231,38

10.545,44

616.409,94

0,00

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

TOTAL

0,00

626.955,38

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencias a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo

200,00

0,00

0,00

0,00

PASSIVO CIRCULANTE

200,00

0,00

0,00

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere

0,00

Exercício
Anterior

0,00

0,00

Garantias e Contragarantias Concedidas

0,00

0,00

CESAR MESSIAS BREDA
Controle Interno

0,00

Garantias e Contragarantias Recebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêner
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00

0,00

SUPERÁVIT/DÉFICIT

0,00

Exercício
Atual

ESPECIFICAÇÃO

CAIXA 4.203.961,82
DE ASSIST.
E PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE 4.203.961,82
INAJA
3.819.657,65 TOTAL
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo 3.819.457,65
III a Portaria
nº 08, de 04/02/1985 626.955,38
PASSIVOSOF
FINANCEIRO
4.203.761,82
Anexo XIV,
da Lei nº 4.320/64
PASSIVO PERMANENTE

TOTAL

ATIVO FINANCEIRO

124.077,42
-3.093,07
52.377,88
2.493.231,03
835.162,82
-6.174,95
345.635,98

ANA PAULA DE OLIVEIRA
Contadora CRC-PR 058.301/O-4

Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Clientes
Créditos Tributários a Receber
Divida Ativa Tributaria
Divida Ativa não Tributaria-Clientes
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

19.525.599,93

Exercício
Anterior

0,00

0,00

20.199.015,89

Exercício
Atual

0,00

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.525.599,93
19.525.599,93
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos

3.819.457,65

0,00

Estoques
VPD Pagas Antecipadamente

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.199.015,89
20.199.015,89
0,00
0,00
0,00
0,00

PÁGINA: 2

3.819.457,65

4.203.761,82

0,00

Patrimônio Social e Capital Social
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
Reserva de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reserva de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício
Resultados de Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios Anteriores
Outros Resultados
(-) Ações / Cotas em Tesouraria

DATA EMISSÃO: 27/04/2017

4.203.761,82

0,00

Exercício
Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Anterior

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Exercício
Atual

PERÍODO: 1 a 12

Exercício
Anterior

Caixa e Equivalentes de Caixa
Créditos a Curto Prazo
Clientes
Créditos Tributários a Receber
Divida Ativa Tributaria
Divida Ativa não Tributaria - Clientes
Créditos de Transferências a Receber
Empréstimos e Financiamentos Concedidos
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Alienação de Bens
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos
Outras Destinações/Vinculações
Recursos Ordinários / Livres
Transferências de Programas
Transferências do FUNDEB
Transferências Voluntárias

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

ESPECIFICAÇÃO
Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas
0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congênere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Obrigações Contratuais
0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

TOTAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT

SUPERÁVIT/DÉFICIT
ANTERIOR

Regime Próprio de Previdência

3.808.912,21
-232.105,77

3.745.440,58
63.471,63

TOTAL

3.576.806,44

3.808.912,21

CESAR MESSIAS BREDA
Controle Interno

HÉLIO RODRIGUES DE JESUS
Presidente

ANA PAULA DE OLIVEIRA
Contadora CRC-PR 058.301/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
ESTADO DO PARANÁ

Lei nº 1424 /2017

Ourizona, 25 de abril de 2017

A Câmara Municipal de Floraí aprovou, e o Prefeito Municipal, Sr. Fausto
Eduardo Herradon, promulga e sanciona a seguinte lei:

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

Dispõe sobre a contratação de termo de
cooperação entre o Município de Floraí e o
Município de São Jorge do Ivaí, estado do
Paraná.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATO Nº 49/2016
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada:SARANDI TRATORES LTDA
Objeto:Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 02 (dois) meses.
Data da Assinatura:19 de abril de 2017.
Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.
ndaguaçu-PR.
Ourizona-PR, 19 de abril de 2017.
201

1.407.022,83

0,00

0,00

ALCIDES ELIAS FERNANDES
Prefeito Municipal

Foro: Comarca de Mandaguaçu-PR.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistencias a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações de Repartição a Outros Entes
Provisões a Curto Prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo

Exercício
Anterior

Compensações

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Contratada:RESPIRAR SHOP LTDA ME
Objeto:Prorrogação de prazo de vigência contratual por mais 02 (dois) meses.
Data da Assinatura:25 de abril de 2017.

PASSIVO CIRCULANTE

17.249.794,43 PASSIVO PERMANENTE

SALDO PATRIMONIAL

TOTAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATO Nº 03/2016

Exercício
Atual

ESPECIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA
22.972.125,56
22.216.742,87 TOTAL
Estado do Paraná
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
5.259.235,09
4.966.948,44 PASSIVO FINANCEIRO
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

TOTAL

ESPÉCIE: Contrato nº 043/2016– MF.
REF.: Pregão Presencial nº. 13/2016.
PARTES: Município de Floraí e a empresa: PIRILAMPO COMÉRCIO DE OXIGÊNIO LTDA
OBJETO:AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO
DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.
PRAZO DE VIGÊNCIA:15/04/2018.
VALOR DO ADITIVO: R$9.203,22 (nove mil, duzentos e três reais e vinte e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 13/04/2017.

Exercício
Anterior

PASSIVO
Exercício
Atual

ESPECIFICAÇÃO

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO
Exercício
Atual

DATA EMISSÃO: 27/04/2017
PÁGINA: 1

DATA EMISSÃO: 27/04/2017

ATIVO
ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO: 1 a 12

ATIVO

PÁGINA: 1

EXTRATO DE 1º ADITIVO DE VALOR E PRAZO
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MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
celebrar termo de cooperação com o Município de São Jorge do Ivaí para explorar
jazida de cascalho no Sítio São Pedro, Estrada Boa Fé, km 07, Lotes 131 “b” e “c”
município de São Jorge do Ivaí – PR, com área de aproximadamente 20 (vinte) mil
metros quadrados.
Parágrafo único. O cascalho retirado do local será usado,
predominantemente, para recuperação das estradas rurais do município de FloraíPR.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a 23 de junho de 2015, revogando-se a Lei 1380/2015.

PORTARIA N.º 081/2017
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais com base na estrutura administrativa da Lei Complementar Municipal
n° 01/2014;
RESOLVE:

Floraí – PR, Paço Municipal, em 25 de abril de 2017.

______________________
Fausto Eduardo Herradon
Prefeito

Io) DESIGNAR a Senhora DANIELA ROCHA RAPOSO DE MEDEIROS,
portadora do RG N° 45.669.342-7 e CPF n° 067.175.409-23, Servidora do Quadro de Pessoal

desta Prefeitura Municipal, para exercer a função de COORDENADORA DE SERVIÇOS,
junto a Secretária Municipal da Administração e Fazenda, gratificação do símbolo FGC.
II) Esta Portaria tem efeito retroativo em 03 de Abril de 2.017.

III) Registre-se, publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 25 de Abril de 2.017.
Crisógono Noleto e Silva Júnior
Prefeito Municipal
CAMILO BIANCHINI COSSITO
Secretário Municipal da Administração e Fazenda
PORTARIA N.º 082/2017
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais com base na estrutura administrativa da Lei Complementar Municipal
n° 01/2014;
RESOLVE:
Io) DESIGNAR a Senhora NAILA FIGUEIREDO PINAFFI, portadora do RG N°
9.364.802-1 e CPF n° 071.175.469-13, Servidora do Quadro de Pessoal desta Prefeitura
Municipal, para exercer a função de GERENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, junto a
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, gratificação do símbolo FGG.
II) Esta Portaria tem efeito retroativo em 03 de Abril de 2.017.

III) Registre-se, publique-se

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 25 de Abril de 2.017.

Crisógono Noleto e Silva Júnior
Prefeito Municipal
LAUDETE DE OLIVEIRA LIMA E SILVA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
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4

de municípios precisam ser levadas em conta na normatização e para o financiamento de
políticas da área, tentando eliminar problemas de desigualdade na capacidade de proteção e
promoção dos direitos das crianças e adolescentes.

Nova Esperança, Quarta-feira,
OURIZONAPR
26 de Abril
de 2017.

3.1 Direito a Vida e a Saúde

a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a ida e a saúde, alem de diversos
outros direitos que possibilitam a fruição de uma ida digna e de qualidade. Ademais preceitua
que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, “garantindo mediante as políticas
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal

Princípio IV
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

A

criança

deve

gozar

dos

benefícios

da

previdência

social.

Terá

direito

a

crescer

e

desenvolver-se em boa saúde; para essa finalidade deverão ser proporcionados, tanto a ela,
quanto à sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré e pós-natal. A criança
terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados.

OURIZONA- PR

ações e

serviços

párea

sua

promoção,

proteção

e

de

2016

de

sua

personalidade;
de

sempre

seus

que

pais,

possível,

mas,

em

deverá

qualquer

crescer

caso,

com

em

um

o

amparo

ambiente

e

de

sob

a

afeto

e

cuidar

especialmente

do

menor

abandonado

ou

daqueles

que

careçam

de

meios

adequados de subsistência. Convém que se concedam subsídios governamentais, ou de

Janílson Marcos Donasan
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Odair Aparecido da Silva

lhe

permita

- em

condições de

igualdade

de oportunidades

- desenvolver suas

ser um membro útil à sociedade.
O

conceito
as

de

ações

saúde,

conforme

isoladas

de

define

tratamento

a
ou

fato, a ida e a saúde, consubstanciam-se como os direitos mais essenciais e primários de todos

premissa que possibilita sua manutenção. Neste eixo estarão elencadas ações que visam a

garantia do direito a vida e a saúde de crianças e adolescentes, pautando a oferta, a melhoria

interesse

3.1.2 Direito a Liberdade, ao Respeito e a Dignidade
Os direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade são direitos primordiais de todos os cidadãos
inseridos

em

um

Estado

Democrático

de

Direito.

Esses

direitos

são

assegurados

superior

da

criança

deverá

ser

o

interesse

diretor

daqueles

que

têm

a

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em desenvolvimento, mas
continuam considerados como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais (art. 15, Estatuto).
Considerando a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, que passa por pleno
processo de formação física, psíquica e moral, o legislador destaca o que abrange o direito à
liberdade das crianças e dos adolescentes, nos termos do art. 16 do Estatuto:
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
85

A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos
para

15

de qualidade e a garantia de acesso aos serviços públicos.

instância, a seus pais.
educação;

a

sociedade

e

as

autoridades

públicas

se

esforçarão

para

promover

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;

o

exercício deste direito.

II - opinião e expressão;

Direito a ser socorrido em primeiro lugar, em caso de catástrofes.

Representante da Instituição Religiosa
Titular: Odair Aparecido da Silva
Suplente: Laércio Aparecido Carvalho

O

restringe

desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência (art. 7º, Estatuto). De

responsabilidade por sua educação e orientação; tal responsabilidade incumbe, em primeira

1

não

Esses direitos ganham novos contornos, de maneira que as crianças e os adolescentes têm

aptidões e sua individualidade, seu senso de responsabilidade social e moral. Chegando a

Titular: Suelene Miriane Stabile
Suplente: Edson Aparecido Buzzato

momento.

(oms),

coletivas, e nos arts. 6º e 7º, que elencam os direitos sociais.

geral e

2016
Representante
do Comércio

nesse

Saúde

constitucionalmente, sobretudo no art. 5º, que contém os direitos e garantias individuais e

menos nas etapas elementares. Dar-se-á à criança uma educação que favoreça sua cultura

Representante dos Vicentinos
Titular: Olimpio Vieira Filho
OURIZONAPR Mauro Coneglian
Suplente: Antonio

de

Direito á educação gratuita e ao lazer infantil.

- A criança tem direito a receber educação escolar, a qual será gratuita e obrigatória, ao

Representantes da Sociedade
Representa da APMI
Titular: Maria Neide Rosada
Suplente: Leonildo Rodrigues
Representante da Pastoral da Criança
Titular: Laura Azevedo Coutinho
Suplente: Maria Aparecida da Silva

proteção

outra espécie, para a manutenção dos filhos de famílias numerosas.

Princípio VII

CONSELHEIROS CMDCA:

e

Mundial

demais sejam efetivados. Assim os direitos a dignidade, ao respeito, a educação, ao esporte, a

criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação

1

atenção

os direitos fundamentais, pois somente a partir de sua realização existe razão para que os

segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar a
1

maior

Organização

conivência familiar, entre outros, gravitam em torno do direito a ida, que tem a saúde como

responsabilidade

Prefeito Municipal:

de

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais publicas que permitam o nascimento e o

- A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e harmonioso

Data: Novembro 2016

peculiar condição de pessoas em desenvolvimento, as crianças e os adolescentes necessitam

Especificamente, é assegurado que toda criança e adolescente tem direito a proteção, a vida e a

Princípio VI

2016

Enquanto sujeitos de direitos às crianças e os adolescentes se destacam por sua condição

- A criança física ou mentalmente deficiente ou aquela que sofre do algum impedimento social

Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade.

OURIZONA- PR
OURIZONAPR

recuperação”

2012).

particular.

PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE

Representante da Administração:
Titular: Marcelo Quadrelli Pinheiro
Jean Carlos do Carmo Barbosa

as

Princípio V
deve receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais que requeira o seu caso

Representante da Assistência Social
Titular: Natalha Roberta Volpato
Terezinha C. Maciel Barbosa

igualitário

prevenção de doenças, mas compreende o completo bem-estar físico, mental e social (OMS

Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente.
PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE

Representante do Esporte e Lazer:
Titular: Osvaldo Aparecido Mariani
Suplente: Gustavo H. Trevizan

e

(art.196, CF/1988).

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Representantes do Governo
Representante da Educação e Cultura
Titular: Izabel Cristina Pessutti
Suplente: Maria de Fátima B. Trevizan
Representante da Saúde
Titular: Francielli Vila Verde Volpato
Suplente: Eunice Viana
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3 EIXOS NORTEADORES

PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE

III - crença e culto religioso;

Princípio VIII

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;

- A criança deve - em todas as circunstâncias - figurar entre os primeiros a receber proteção e

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;

auxílio.

VI - participar da vida política, na forma da lei;

Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho.

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.

Princípio IX

COMISSÃO INTERISTITUCIONAL

10

- A criança deve ser protegida contra toda forma de abandono, crueldade e exploração. Não

A liberdade de ir e vir e de estar são manifestações da liberdade de locomoção, que ficam
limitadas nos casos determinados por lei, visando à proteção integral (a exemplo dos arts. 75 a

será objeto de nenhum tipo de tráfico.
Não se deverá permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada; em

85,

caso algum será permitido que a criança dedique-se, ou a ela se imponha, qualquer

adolescentes. Os adolescentes podem ser cerceados em sua liberdade, ainda, em razão de

ocupação ou emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação, ou impedir seu

flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. A

Estatuto),

e

pela

própria

condição

de

desenvolvimento

inerente

às

crianças

e

aos

desenvolvimento físico, mental ou moral.

liberdade de crença e culto religioso são formas de expressão da liberdade religiosa. A liberdade

Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça

de crença refere-se ao direito de livre escolha, adoção ou mudança de religião, ou mesmo ao

Secretaria Municipal Assistencia Social
Natalha Roberta Volpato;
Terezinha Correa Maciel Barbosa

Centro de Referência de Assistência Social -CRAS:
Aryanni Maroldi Chiorato
Geanni Kamitami

Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
Isabel Cristina PessuttiMaria de Fatima Baltazar
Trevisan

Secretaria Municipal de Saúde:
Francielli Vila Verde Volpato
Eunice Viana

Secretaria Municipal de Administração:
Marcelo Quadrelli Pinheiro
Jean Carlos Rosada

Colégio Estadual Professor Benoil Marques Boska
Elis Valençola Picolli
Delma Rejane Borsato

Princípio X
de

16
As crianças e os adolescentes têm direito à liberdade de brincar, praticar esportes e divertir-se.

Centro de Educação Infantil:
Regina Celia Vieira
Cicera Tassoli

Representantes de Adolescentes do Colégio
Estadual Professor Benoil F. M.Boska.
Guilherme Dultra Barros
João Pedro Durante dos Santos

compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e fraternidade universais e com plena

Esse é o período da vida propício para que exercitem essa liberdade, e é essencial que o façam,

entre os povos.

Conselho Municipal CMDCA
Olimpio Vieira Filho
Laura Azevedo Coutinho

Conselho Municipal de Assistência Social:
Leonildo Rodrigues
Irene Borsato

Conselho Tutelar:
Alessandra Douglas
Evandro Viana

APMI:
Neide Sola Caruzo
Maria Neide Rosada

direito de não aderir à religião alguma, liberdade de ser ateu e de expressar o agnosticismo. A
liberdade de culto compreende a prática da religião escolhida, a exteriorização da crença
religiosa, com as cerimônias, reuniões e tradições ditadas por cada religião.

- A criança deve ser protegida contra as práticas que possam fomentar a discriminação racial,
religiosa,

ou

consciência

de
de

qualquer
que

outra

deve

índole.

consagrar

Deve

suas

ser

educada

energias

e

dentro

aptidões

de

ao

um

espírito

serviço

de

a fim de que lhes seja possibilitado seu saudável e pleno desenvolvimento. Contudo, para que

seus

semelhantes.

lhes seja possível exercer essas atividades, é imprescindível que sejam proporcionadas às
condições e instrumentos necessários para tanto, bem como para a concretização do direito à
cultura, esportes, lazer, diversões e espetáculos (art. 71, Estatuto).

Em 1988 o Brasil tem um avanço significativo ao promulgar a Constituição Brasileira, onde todos

O direito à integridade física é um dos atributos da personalidade, representa o direito à

os

incolumidade da forma corpórea de cada um, relaciona-se com o direito à vida e à saúde O direito

direitos

humanos

foram

reconhecidos

internacionalmente

em

relação

às

crianças

e

à integridade psíquica envolve a proteção ao desenvolvimento mental, moral e espiritual, devendo

adolescentes, como pode ser observado no seu artigo 227:

ser proporcionadas às crianças e adolescentes as condições, oportunidades e facilidades para

“È dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, com

SIGLAS

absoluta prioridade, o

2

direito à

vida, a saúde,

a alimentação,

que atinjam o integral desenvolvimento de suas potencialidades psíquicas.

a educação, ao lazer, a

A proteção da dignidade das crianças e dos adolescentes está destacada no art. 18 do Estatuto,

profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e

Conselho Municipal da Assistência Social

CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

CNAS

Conselho Nacional da Assistência Social

CONANDA

segundo o qual é dever de todos zelar por sua dignidade, salvaguardando-os de qualquer

comunitária, além de coloca-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,

CMAS

tratamento desumano, violento, aterrorizante ou constrangedor. Essa previsão foi formulada em

violência, crueldade e opressão”. Como fruto desta disposição, em 1990 é promulgado o

consonância com princípios da Declaração e da Convenção da ONU, bem como com a CF

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) o qual o país reconhece a criança como um
sujeito de direito. Em

2009

o Estatuto da

Criança e

do Adolescente

(ECA) passa

/1988 (art. 227). Todas as pessoas foram, portanto, corresponsabilizadas por zelar pelo efetivo

por

cumprimento do direito à dignidade. No caso de conhecimento de violações ou desrespeito à

aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia de direito à convivência familiar a todas

dignidade

da

criança e

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente

as crianças e adolescentes9.

competentes,

mormente

CRAS

Centro de Referencia da Assistência Social

O Estatuto da Criança e Adolescente partiu da concepção de “sujeitos de direito”, prevendo

CREAS

Centro de Referencia Especializado da Assistência Social

CT

Conselho Tutelar

ECA

Estatuto da Criança e Adolescente

FMAS

Fundo Municipal da Assistência

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA

Lei Orçamentária Anual

LOAS
MP

do

adolescente deve

ao

Ministério

haver a

Público,

para

comunicação
que

sejam

para as autoridades

tomadas

as

medidas

necessárias.
3.1.3 Direito a Convivência Familiar e Comunitária

assim, a garantia ampla dos direitos pessoais e sociais de crianças e adolescentes. Destaca-se
que a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente passa a ser dever de todos:

Não remanescem dúvidas de que o melhor lugar para o desenvolvimento de uma criança é o

a família, a sociedade e o Poder Público, nesse novo contexto passam a ser corresponsáveis,

núcleo familiar, preferencialmente em sua família natural. É necessário, para que a criança e o

assumindo papel essencial. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) não se limitou a

adolescente atinjam a plenitude em seu desenvolvimento e em suas potencialidades, que

declarar direitos, mas sim também uma serie de mecanismos que efetivem esses direitos e

cresçam em um ambiente adequado, no qual lhes sejam supridas suas necessidades básicas,

9
BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), lei n.8069, 13 de jul. De 1990. 2003. Apud
Eduardo Rodrigues da Silva (2011).

sejam elas físicas, morais, psíquicas e afetivas. É no núcleo familiar que a criança e o
adolescente recebem orientação e educação, além da estrutura e apoio necessários para que

11

nessa perspectiva nasceu o Sistema de Garantia de Direitos, que é reconhecido e organizado

possam se desenvolver e assumir plenamente suas responsabilidades na vida adulta.

na Resolução 113/06 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

O desenvolvimento da criança inserida em um núcleo familiar, em sua comunidade, escola,

Lei Orgânica da Assistência Social

(CONANDA).

bairro e cidade permitem que, gradativamente, ela seja inserida no mundo, assimilando valores,

Ministério Publico

Alguns dos instrumentos e instancias desse sistema são, por exemplo, a descentralização das

social, sempre com o apoio do seio familiar. De modo que a permanência das crianças em

políticas públicas na área da infância e da adolescência, que foram municipalizadas; a criação

abrigos mostra-se como uma afronta ao direito em questão, devendo ser medida temporária e

de Conselhos de Direitos, para formulação, deliberação e fiscalização de políticas; a criação de

excepcional, somente tomada em casos extremamente necessários. Ainda, o Poder Público

hábitos e modos de superar as dificuldades, de formação de caráter e participação na vida

SINASE

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo

SUAS

Sistema Único de Assistência Social

Conselhos Tutelares, para atuar como porta de entrada no atendimento as crianças e aos
adolescentes; e o surgimento da ideia de co-gestão entre Estado e sociedade civil.

INTRODUÇÃO

dificuldades,

por isso, são dignos de igual proteção jurídica. Portanto, a igualdade é à base da universalidade
dos direitos, sendo que a condição de ser pessoa é o único requisito para sua titularidade.

Como as diretrizes de uma política voltada à infância e adolescência necessitam incorporar as

Em um contexto de diversidades e desigualdades socioculturais, relacionar o conceito de em um

segmento etário (e isso envolve praticamente o conjunto das políticas sociais), para efeitos da
formulação do Plano Decenal foram selecionados alguns objetivos estratégicos, o que significa
também circunscrever metas e ações. Entretanto, considera-se que tal seleção atende à

trabalho,

com

o

proteção à família e apoio alimentar (art. 23 do Estatuto).
A efetivação do direito à convivência familiar e comunitária é, pois, imprescindível para o ideal e
completo desenvolvimento das crianças e adolescentes, porquanto “a família continua sendo
divisão de responsabilidades, além de celeiro para o exercício da cidadania, do respeito e dos
direitos humanos” (CURY, 2012). Nessa análise, é necessário verificar sempre o que mais

contexto de diversidades e desigualdades socioculturais, relacionar o conceito de universalidade

atende ao melhor interesse da criança e do adolescente, envidando esforços no sentido de que

dos

todos os seus direitos fundamentais sejam concretizados.

direitos

ao

de

equidade

e

justiça

social

implica

reconhecer

as

especificidades

e

necessidades de determinados grupos e conferir atenção especial aos mais frágeis.

condição central de incidência direta para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, ao

educação,

sempre o espaço privilegiado, único e insubstituível de socialização, prática de tolerância e

5

referências aprovadas em vários planos setoriais ou temáticos vigentes e relacionados a esse

alimentação,

familiar, devendo a família, nestes casos, ser incluída em programas oficiais ou comunitários de

humana e à igualdade. Todos os seres humanos possuem a mesma condição de humanidade e,

efetivamente garantam os direitos de crianças e adolescentes.

de

falta de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder

A noção de universalidade dos direitos está intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa

voltadas ao público infanto-juvenil, além de orientar a implementação de políticas que

condições

alcoolistas e dependentes químicos se necessário (art. 129, I a IV, Estatuto). Mesmo porque a

2.1.1 Universalidade dos Direitos com Equidade e Justiça Social

para os próximos dez anos. Sua principal finalidade é articular as várias políticas setoriais

conferindo-lhe

encaminhamento a programas de proteção, orientação sociofamiliar, tratamento psicológico ou a

2.1 Princípios

Adolescente e prevê as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

convívio familiar (art. 34, caput, Estatuto).
É imprescindível, portanto, que seja propiciado apoio à estrutura familiar em momentos de

2. PRINCIPIOS E EIXOS NORTEADORES

O Plano Decenal é um desdobramento da 8ª. Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do

17

deverá estimular o acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do

3.1.4 Direito a Educação, a Cultura, ao Esporte e Lazer

mesmo tempo em que foram levadas em conta as proposições que mais possibilidades teriam

Assim, é necessário empregar maiores esforços na concretização dos direitos dos mais

O direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer para a criança e para o adolescente são

de serem concretizadas mediante uma abordagem intersetorial. Pelos desafios que representa,

vulneráveis, como no caso das crianças e dos adolescentes, a fim de que todas as pessoas

assegurados constitucionalmente. Como direito de todos e dever do Estado e da família, a

este Plano tem um enorme potencial de contribuição, em geral, ao processo do planejamento

sejam respeitadas em sua condição de humanidade e tenham seus direitos fundamentais

educação deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. No que se

público brasileiro e pode se constituir num marco histórico também no que diz respeito ao

devidamente efetivados.

refere à cultura, é assegurado a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes
da

possível impacto na implementação do ECA.

cultura

nacional,

com

apoio

e

incentivo

estatal

para

a

valorização

e

a

difusão

das

manifestações culturais. As práticas desportivas e o lazer, como formas de promoção social,

2.1.2 Igualdade e Direito à Diversidade

serão também fomentados (arts. 205, 215, 217, 227 da CF/1988).

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente1,

Todas as pessoas têm direito a ser respeitadas e valorizadas da mesma forma pelo Estado e

inspirados na Convenção sobre os Direitos da Criança, consagraram as crianças e os

pela sociedade, de modo que não são cabíveis tratamentos discriminatórios ou preconceituosos.

adolescentes como sujeitos de direitos, dignos de tratamento diferenciado em função da maior
O direito à igualdade das crianças e adolescentes assenta-se na premissa de que todos eles,

vulnerabilidade inerente à peculiar condição de pessoas em desenvolvimento. Por isso,

“independentemente da situação fática em que se encontrem, merecem igualdade jurídica,

assegura-se o direito à proteção integral e à prioridade absoluta para todas as crianças e os

merece receber da sociedade um único e igualitário regime de direitos fundamentais, livre de

adolescentes, a fim de que lhes seja viabilizado o completo desenvolvimento de suas

tratamento discriminatório ou opressivo” (MACHADO, 2003, p.50).

potencialidades humanas.

Nessa perspectiva, o Estatuto traz as conquistas básicas do Estado Democrático de Direito em
favor da criança e do adolescente para o interior da instituição escolar. O direito à educação das
crianças e adolescentes configura-se com os direitos de: igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola; de ser respeitado por seus educadores; de contestar critérios
avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; de organização e participação
em entidades estudantis; de acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência (art.
53, Estatuto).

Na concretização da própria igualdade, é necessário considerar e respeitar os indivíduos como12

Os deveres do Estado a fim de viabilizar a efetividade do direito à educação estão expressos no

Nessa perspectiva, a família, a sociedade e o Estado são corresponsáveis por assegurar à

pessoas genuinamente humanas, ricas em diversidades culturais, étnico-raciais, econômicas e

Estatuto e representam reais garantias para as crianças e adolescentes:

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

sexuais, dentre inúmeras outras formas concretas de expressão humana. O direito à diversidade

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à

revela-se como uma faceta da igualdade, implica reconhecer e respeitar a pluralidade humana

convivência familiar e comunitária, bem como por resguardá-los de qualquer forma de

em suas mais variadas manifestações.

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, conforme o art. 227 da

6
Neste sentido, o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de

independentemente

indicadores de monitoramento das políticas públicas direcionadas ao cumprimento dos direitos

Norteadores;

Marco

Situacional;

Plano

de

Ação,

e

suas

características

pessoais,

são

dignos

do

mesmo

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;

respeito,

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

2.1.3 Proteção Integral para a Criança e o Adolescente

Nesses termos, este Plano Decenal está dividido em cinco capítulos, quais sejam: Marco Legal;
Eixos

de

valorização e da mesma gama de direitos fundamentais.

das crianças e dos adolescentes nos próximos dez anos, a contar de sua publicação.

e

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino;

da raça, cor, nacionalidade, origem, sexo, religião, opinião, status social, incapacidade ou
qualquer outra circunstância sua, de seus pais ou responsáveis. Todas crianças e adolescentes

Ourizona traça objetivos que consistem em definir diretrizes, ações, metas, com a construção de

Princípios

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria;

Não se permite, nessa perspectiva, a discriminação das crianças e dos adolescentes em razão

CF/1988.
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Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

Acompanhamento,

O

Monitoramento e Avaliação.

princípio

da

proteção

integral

compreende

o

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.

conjunto

de

direitos

e

suas

garantias

asseguradas especificamente às crianças e aos adolescentes em função de sua condição

1. MARCO LEGAL INTERNACIONAL E NACIONAL

peculiar de pessoas em desenvolvimento. Isto porque o processo de formação física, psíquica e

A garantia dos direitos da criança e do adolescente é um tema recente, assim como também é

mais carentes da população – em permanecer na escola são consideradas pelo Estatuto.

emocional pelo quais as crianças e adolescentes passam resulta em maior vulnerabilidade, fato

Atentando-se para esse fato, e visando à superação dessas barreiras, foi assegurada a

que enseja a concessão de um regime de direitos especiais e direcionados às necessidades

existência de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e

específicas inerentes ao seu desenvolvimento.

moderno a conscientização do período intitulado infância. Na verdade, ainda que sempre

As dificuldades enfrentadas pelas crianças e pelos adolescentes – essencialmente das classes

assistência à saúde no ensino fundamental, que é obrigatório e gratuito (art. 54, VII, do
Estatuto). Contudo, além dos deveres do Estado, é imprescindível que exista o engajamento

houvesse a presença de crianças na história, essa figura sempre foi misturada a idéia de

A adoção da proteção integral segue o entendimento internacional expresso na Declaração da

direto e profícuo da família, da comunidade próxima ao aluno e de toda a sociedade, a fim de

pequenos adultos, ou ainda “adultos em miniaturas”, e por conta disso, não se registrava, nem

ONU que apregoa que “a criança, por motivo da sua falta de maturidade física e intelectual, tem

que o direito fundamental à educação, tão essencial para a transformação da realidade e

mencionava fatos deste período fatídico e importantíssimo da criança/adolescente; mesmo

necessidade de uma proteção e cuidados especiais, nomeadamente de proteção jurídica

porque, a distinção de infância dos demais adultos não estava muito bem definida e/ou clara
para a sociedade da época. Isso foi perceptível pelo chamado “aprendizado da infância”

adequada, tanto antes como depois do nascimento”.

1

, em

No que se refere à cultura, ao esporte e ao lazer, foi estabelecido que os municípios, com a

–

Esses direitos especiais das crianças e dos adolescentes, expressos no art. 4º, caput, do

simplesmente para aprenderem uma profissão e, com o aprendizado, sustentar as famílias de

Estatuto, visam a assegurar o integral desenvolvimento das potencialidades, com vistas a torná-

origem. Esses trabalhos geralmente estavam vinculados à lavoura e a trabalhos domésticos e

los adultos livres, dignos e plenos em suas capacidades e possibilidades humanas.

que as crianças eram

entregues às outras famílias

– muitas vezes não conhecidas

ainda que tenha passado anos de transformações culturais e valores, atualmente esses
trabalhos ainda estão camuflados em nosso cotidiano.

atuação de forma direta e apoio dos estados e da União, irão desenvolver atividades voltadas às
crianças e aos adolescentes. Com lastro na prioridade absoluta, essas esferas de governo
deverão estimular e facilitar a destinação de espaços e recursos para programações culturais,
esportivas e de lazer para as crianças e os adolescentes (art. 59, Estatuto).

2.1.4 Prioridade Absoluta para a Criança e o Adolescente

2

melhoria das condições de vida das crianças e dos adolescentes, seja efetivado.

O

esporte,

assim

como

o

lazer,

além

de

serem

direitos

fundamentais

das

crianças

e

adolescentes, são atividades essenciais e próprias desse período em que estão em processo de

A concepção infantil somente tomou novos rumos no velho mundo a partir do século XVI,

O direito à prioridade absoluta assegurado às crianças e aos adolescentes contempla a primazia

período pelo qual via a criança como um ser diferente do adulto, mas esta nova visão estava

em receber proteção e socorro, precedência no atendimento nos serviços públicos e preferência

focada nas chamadas “paparicações”, onde as crianças eram vistas como “brinquedos” ou

na formulação e execução das políticas e, ainda, na destinação de recursos públicos. Exigem-

“distração” das mulheres reclusas. No Brasil colônia houve a transferência dessa ideologia

se, pois, comportamentos positivos por parte da sociedade e do poder público em todas as suas

3.1.5 Direito a Profissionalização e a Proteção ao Trabalho

europeia na colonização nas novas terras da Vera Cruz, mas apenas para as famílias nobres,

esferas, municipal, estadual e federal.

pois as famílias menos abastados ou de escravos a triste realidade do trabalho infantil era

No entanto, as hipóteses aqui elencadas, presentes no art. 4º, parágrafo único, do Estatuto, não

A profissionalização e a proteção no trabalho são direitos fundamentais assegurados aos
19
adolescentes a partir dos 14 anos. O respeito às normas que regulamentam a proteção no

habitual3.

são taxativas, considerando-se as variadas situações e formas como deverá ser assegurada à
7

Na verdade, a educação era para famílias seletas (nobres), os quais eram preparados para

A prioridade absoluta tem como finalidade a concretização dos direitos fundamentais das

ocupar cargos altos e de relevância social, enquanto que os demais núcleos familiares restavam

crianças e dos adolescentes, viabilizando sua efetividade e garantindo-lhes, assim, o pleno

os cargos secundários e os “escravos” ou “semi-escravos”. A partir dos sete anos as crianças

desenvolvimento físico, mental e intelectual, com a satisfação não somente das necessidades

dos senhores seguiam para os estudos, enquanto que as dos pobres e dos escravos iam para o
trabalho.

13

absoluta prioridade às crianças e aos adolescentes.

básicas, mas das condições que propiciem uma vida digna e de qualidade.

4

promover a inclusão social e possibilitar transformações nas condições e qualidade de vida.

trabalho para os adolescentes é, pois, fator determinante para que outros direitos fundamentais
não

sejam

violados,

bem

como

para

que

não

haja

consequências

prejudiciais

ao

desenvolvimento daqueles.
O art. 60 do Estatuto foi revogado diante da nova redação do art. 7º, XXXIII, da CF/1988, trazido
pela Emenda Constitucional nº. 20/1988, que estabelece que é proibido o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Depreende-se desse dispositivo que antes dos
14 anos é proibido qualquer trabalho; dos 14 anos aos 18 anos é permitido na condição de

2.1.5 Reconhecimento das Crianças e dos Adolescentes como Sujeitos de Direitos

Com a chegada da Revolução Industrial, as mudanças significativas foram apenas nos aspectos

desenvolvimento. Juntamente com a educação, o esporte tem a relevante capacidade de

aprendiz; a partir dos 16 anos é permitido o trabalho fora do processo de aprendizagem e é

econômicos e mercadológicos. Para as crianças a mudança foi somente nos locais de trabalho:

O

significa

proibido o trabalho noturno, insalubre e perigoso para todos os menores de 18 anos de idade;

ao invés de trabalhos na lavoura e nos lares domésticos, agora os trabalhos migravam

compreendê-los como dignos de todos os direitos inerentes à pessoa humana, embora o

dos 14 aos 18 anos os adolescentes têm direito ao trabalho protegido. A formação técnico-

exercício de alguns seja postergado devido à falta de capacidade específica para a prática de

profissional

determinados atos.

desenvolvimento, deve observar os princípios elencados no art. 63 do Estatuto, a fim de que não

1

GÉLIS, Jacques. A individualização da criança. In: ÀRIES, Philippe; CHARTIER, Roger (orgs.). História da vida
privada, p.314. Apud Eduardo Rodrigues da Silva (2011).
http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=368 A criança, a Infância e a História, por
Eduardo Rodrigues da Silva (2011). Site acessado em 15/12/2014.
3
ÀRIES, Philippe. História social da criança e da família,1981. Apud Eduardo Rodrigues da Silva (2011).
4
DEL PRIORE, Mary. História das crianças no Brasil, 2004. Apud Eduardo Rodrigues da Silva (2011).
2

das

crianças

e

dos

adolescentes

como

sujeitos

de

direitos

Este reconhecimento representa a afirmação de que as crianças e os adolescentes têm plena
titularidade jurídica de todos os direitos fundamentais.

8

mais direitos que os indivíduos adultos. Além de titularizarem todos os direitos comuns a todas

5

do

adolescente,

considerando

sua

peculiar

condição

de

pessoa

em

prejudique seus demais direitos fundamentais. Assim sendo, deve haver a garantia de acesso e
frequência obrigatória ao ensino regular, visto que a aprendizagem profissional é um processo
educacional complementar e interdependente com o ensino regular.

As crianças e os adolescentes são sujeitos de direitos que possuem, inclusive, maior proteção e

paulatinamente para as indústrias, por conta da mão-de-obra barata, disciplinada e pelo baixo
poder reivindicatório.

reconhecimento

as pessoas, eles também estão acobertados pelo conjunto de direitos especiais decorrentes de

Assegura-se

o trabalho

protegido ao adolescente

com

deficiência,

consoante

a proteção

especial garantida constitucionalmente, de forma que o Estado deve promover programas de
assistência integral, incluindo a prevenção e o atendimento especializado para as pessoas com

Somente no século XIX é que podemos perceber uma mudança ideológica significativa para o

sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento conglobados pelo princípio da proteção

deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do

conceito de criança como indivíduo, principalmente com o advento da psicologia, pedagogia,

integral, conforme já exposto.

jovem com deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação

pediatria e outras ciências6; e no Brasil, com a chegada da corte portuguesa, os conceitos de

do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de

2.1.6 Descentralização Político-Administrativa

higiene provocaram maiores chances de sobrevivência das crianças e no decorrer dos anos os

todas as formas de discriminação.

indivíduos pouco percebidos em séculos anteriores assumiram um papel ímpar, seja para as

A

indústrias

atribuições até então privativas e centralizadas na União e nos Estados. O município passou

mercadológicas

modernização urbana.

ou

para

ciências

a

fins,

ambas

alavancadas

pela

emergente

partir

da

CF/1988,

com

o

pacto

federativo,

os

municípios

assumiram

competências

e

a ter o poder de definir estratégias para atender às suas necessidades de execução direta de

Essas transformações desencadearam também mudanças nos aspectos legais a fim de

atendimento. A diretriz da municipalização do atendimento estabelece que caiba aos municípios

assegurar direitos à criança e ao adolescente, mas isso não significa que todos os infantes

a criação e manutenção de programas específicos que permitam atender às peculiaridades e

estão contemplados nestas disposições legais. No ano de 1959 foi proclamada a Declaração

necessidades das crianças e adolescentes em seu território (art. 88, I, Estatuto).

Universal dos Direitos da Criança – UNICEF8 contendo dez princípios, a saber:
As Crianças têm Direito à igualdade, sem distinção de raça religião ou nacionalidade.

O trabalho do adolescente, seja qual for à modalidade ou natureza do vínculo, deve observar as
vedações

7

ao

trabalho

noturno,

perigoso,

insalubre

ou

penoso

e

em

locais

ou

horários

prejudiciais ao seu desenvolvimento e formação escolar (art. 67, Estatuto). Orientando-se pelas
premissas de que o trabalho do adolescente, tanto na aprendizagem como fora desse âmbito,
deve ser complementar à sua formação educacional, esta sim atividade primordial típica dessa
fase e essencial ao adequado desenvolvimento, deve existir a compatibilidade entre a jornada
de trabalho e a regular frequência à escola. A atividade laboral, portanto, não pode prejudicar o

A política de atendimento às crianças e adolescentes deverá ser formulada e implementada por

acesso e a frequência escolar.

meio da descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e a elaboração de

O Estatuto reforça de forma expressa o direito do adolescente à profissionalização e à proteção

normas gerais à esfera federal, e a gestão e execução dos respectivos programas às esferas

no trabalho, corroborando toda a normatização já exposta, sobretudo os limites estabelecidos ao

Princípio I

estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social (art. 204, I,

trabalho do adolescente. O trabalho permitido a este deve respeitar as premissas do respeito à

- A criança desfrutará de todos os direitos enunciados nesta Declaração. Estes direitos serão

CF).

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e a capacitação profissional adequada ao

outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por

14
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mercado de trabalho.

motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza,

A União e os Estados deverão fornecer o suporte técnico e financeiro para que os municípios,

nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja

que também contribuirão com recursos próprios, criem e mantenham as estruturas necessárias

3.1.6 Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantias dos Direitos a Criança e

inerente à própria criança ou à sua família.

ao atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, possibilitando-lhes a

Adolescentes

Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social.

construção das suas redes de proteção locais (DIGIÁCOMO, 2012c). As diferenças estruturais

Princípio II

de municípios precisam ser levadas em conta na normatização e para o financiamento de

- A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a serem

políticas da área, tentando eliminar problemas de desigualdade na capacidade de proteção e

estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental,
moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de
liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se
atenderá será o interesse superior da criança.

promoção dos direitos das crianças e adolescentes.
3 EIXOS NORTEADORES

Para a consolidação da Doutrina da Proteção Integral preconizada na CF/1988 e no Estatuto, o
Brasil caminhou para a estruturação de um sistema que organiza a proteção e a garantia dos
direitos

das

crianças

e

dos

adolescentes,

estabelecendo

atribuições

e

funções

e

institucionalizando a integração entre os órgãos que atuam nesta área. O Estatuto, apesar de
definir responsabilidades dos entes, não organizou formalmente e de maneira integrada as
instituições que atuam na garantia de direitos.

Direito a um nome e a uma nacionalidade.

3.1 Direito a Vida e a Saúde
Princípio III

A Constituição de 1988, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar

- A criança tem direito, desde o seu nascimento, a um nome e a uma nacionalidade.

a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a ida e a saúde, alem de diversos

Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe.

outros direitos que possibilitam a fruição de uma ida digna e de qualidade. Ademais preceitua

5

ÀRIES, Philippe. História social da criança e da família, p.276. Apud Eduardo Rodrigues da Silva (2011).
SZYMANSKI, Heloiza. Ser criança. In: ACOSTA, Ana Rojas (et all). Família, p.53. Apud Eduardo Rodrigues da
Silva (2011).
7
GÉLIS, Jacques. A individualização da criança. In: ÀRIES, Philippe; CHARTIER, Roger (orgs.). História da vida
privada, p.315. Apud Eduardo Rodrigues da Silva (2011).
8
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/c_a/lex41.htm acessado em 17/12/2014.
6

9

que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, “garantindo mediante as políticas
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário as ações e serviços párea sua promoção, proteção e recuperação”
(art.196, CF/1988).
Enquanto sujeitos de direitos às crianças e os adolescentes se destacam por sua condição
peculiar condição de pessoas em desenvolvimento, as crianças e os adolescentes necessitam

A proposta é de que todas as instituições, executando suas funções de modo colaborativo,
possam ser facilitadoras da garantia integral de direitos. Não é fixada uma hierarquia entre as
instituições, mas, sim, cada uma executa a sua parte de um todo que se forma no conjunto,
sendo que algumas ações imprescindíveis só podem ser executadas se os serviços trabalharem
em parceria, em uma concepção de intersetorialidade.

(Continua na página seguinte)

A concretização da defesa dos direitos depende da participação intensa daqueles institutos
denominados de “porta de entrada” das denúncias e situações de violações de direitos, tendo
especial destaque os conselhos tutelares e a polícia judiciária, por meio de suas delegacias
especializadas. Faz-se necessária também a atuação dos órgãos do Poder Judiciário, como as
varas especializadas, os tribunais e as comissões judiciais de adoção, bem como do Ministério

3.1.6 Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantias dos Direitos a Criança e
Adolescentes

PÁGINA

6

Para a consolidação da Doutrina da Proteção Integral preconizada na CF/1988 e no Estatuto, o
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Brasil caminhou para a estruturação de um sistema que organiza a proteção e a garantia dos
direitos

das

crianças

e

dos

adolescentes,

estabelecendo

atribuições

e

funções

e

institucionalizando a integração entre os órgãos que atuam nesta área. O Estatuto, apesar de

www.oregionaljornal.com.br

definir responsabilidades dos entes, não organizou formalmente e de maneira integrada as
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instituições que atuam na garantia de direitos.

A proposta é de que todas as instituições, executando suas funções de modo colaborativo,
possam ser facilitadoras da garantia integral de direitos. Não é fixada uma hierarquia entre as

(Continuação da página anterior)

instituições, mas, sim, cada uma executa a sua parte de um todo que se forma no conjunto,
sendo que algumas ações imprescindíveis só podem ser executadas se os serviços trabalharem

POPULAÇÃO SEGUNDO A COR/RAÇA

em parceria, em uma concepção de intersetorialidade.

A concretização da defesa dos direitos depende da participação intensa daqueles institutos
denominados de “porta de entrada” das denúncias e situações de violações de direitos, tendo
especial destaque os conselhos tutelares e a polícia judiciária, por meio de suas delegacias
especializadas. Faz-se necessária também a atuação dos órgãos do Poder Judiciário, como as
varas especializadas, os tribunais e as comissões judiciais de adoção, bem como do Ministério
Público, a exemplo das promotorias e as procuradorias de justiça. As principais instâncias de

PREFEITURA
MUNICIPAL
OURIZONA
controle são os conselhos de direitos
de crianças
e DE
adolescentes,
os conselhos setoriais de
formulação e controle de políticas públicas e os órgãos e poderes de controle interno e externo

O que é razão de dependência?

definidos nos arts. 70 a 75 da CF/1988. Destacam-se as funções fundamentais realizadas pelos
conselhos de direitos, que deverão acompanhar avaliar e monitorar as ações públicas de

Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos

promoção e de defesa de direitos, deliberando a respeito mediante normas, recomendações e

e mais (população

dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa).

orientações, vinculando as ações governamentais e da sociedade civil organizada. Nesses
termos, a fim de ressaltar a importância da democracia participativa nas políticas públicas
direcionadas à efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, cabe a realização de
reflexões sobre
o protagonismo juvenil e a necessidade de seu fortalecimento .
MUNICÍPIO
DE OURIZONA
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Taxa de envelhecimento:

4 - DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO

Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total.

21

Ranking

Historia do Município

Ourizona ocupa a 1301ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Nesse

Entre os anos de 1945 e 1947, a área de terras onde hoje se acha instalado o Município de
Ourizona pertencia a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, responsável pelo
surgimento de inúmeras cidades na região.

Longevidade, mortalidade e fecundidade

ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço).

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no município

Educação

passou de 28,5 por mil nascidos vivos, em 2000, para 15,2 por mil nascidos vivos, em 2010. Em

Nessa época, o saudoso pioneiro Nicolau Nasser adquiriu a Gleba Condor, com 300 alqueires de

1991, a taxa era de 29,6. Já na UF, a taxa era de 13,1, em 2010, de 20,3, em 2000 e 38,7, em

terras, ali plantou 150 mil pés de café. De seu entusiasmo pelas ricas terras, e de seu espírito

1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos

empreendedor nasceu a idéia de formar uma pequena cidade. Do pensamento à ação medearam

para 16,7 por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos.

alguns dias apenas, e Nicolau contratou um urbanista destacado para planejar a cidade sonhada.

Com

Em pouco tempo surgia a nova célula populacional, milhares de lotes foram vendidos e seus

a

taxa

observada

em

2010,

o

Brasil

cumpre

uma

das

metas

dos

Objetivos

de

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país

possuidores sentiram seus capitais se multiplicarem.

deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.

Nicolau Nasser teve seu nome perpetuado na cidade, tendo o mesmo sido designado ao Estádio

Crianças e Jovens

Municipal e a um estabelecimento de ensino. Além do Sr. Nicolau Nasser, Ourizona contou em

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a

sua colonização com a participação dos senhores Ermenegildo Calvo e Lázaro de Lima, que

situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o IDHM

efetuaram loteamento na área urbana da parte baixa.

Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 100,00%, em

O povoado em franco desenvolvimento passou a contar com um comércio dos mais acentuados.
Paralelo ao pujante progresso comercial, a área rural despontava com excelentes produções

2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do
33
ensino fundamental é de 82,55%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental

agrícolas através do trabalho arrojado de seus primeiros produtores, entre esses os Sr. José

completo é de 66,38%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de

Vieira Júnior, um dos pioneiros, que obteve as primeiras safras no município.

57,95%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 41,15 pontos
percentuais, 14,26 pontos percentuais, 35,61 pontos percentuais e 37,12 pontos percentuais.

A Vila de Ourizona pertencente ao Município de Mandaguaçu, prosperava de forma bastante 22

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do

acentuada, o progresso de todos os setores atraía a cada dia mais e mais famílias oriundas dos

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a esperança de vida ao

mais diversos pontos do país. No setor político passou a contar com seus representantes na

nascer cresceu 3,9 anos na última década, passando de 69,3 anos, em 2000, para 73,2 anos, em

Câmara Municipal de Mandaguaçu, através dos vereadores locais.

2010. Em 1991, era de 68,2 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em

A denominação Ourizona à localidade foi idéia do saudoso fundador Nicolau Nasser, que havia

2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991.

dado esse nome à sua fazenda, e conforme sua origem significa “Zona de Ouro" "(Ouro Verde)".
28

Formação Administrativa
Em 25 de julho de 1960, Ourizona foi elevada à categoria de município, através da Lei Estadual
n° 4245, desmembrando-se de Mandaguaçu.
A instalação solene ocorre no dia 19/11/61.
Geografia
Possui uma área de 176,457 km² representando 0,0885 % do estado, 0,0313 % da região 23
e
0,0021% de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°24‹18" sul e a uma longitude
52°11‹56" oeste, próximo do Trópico de Capricórnio e estando a uma altitude de 525 metros.

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Em 2010, 85,04% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o ensino básico

Clima: Clima Subtropical Úmido Mesotérmico, verões quentes com tendência de concentração

regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 eram 83,96% e, em 1991, 82,59%.

das chuvas (temperatura média superior a 22° C), invernos com geadas pouco frequentes

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 11,83% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em

(temperatura média inferior a 18° C), sem estação seca definida.

2000 eram 10,50% e, em 1991, 3,07%.

Bioma: Mata Atlântica

TAXAS DE APAROVAÇÃO E REPROVAÇÃO- EDUCAÇÃO

ELEITORES SEGUNDO SEXO E FAIXA ETÁRIA - 2014

ÁREA TERRITORIAL E DISTÂNCIA À CAPITAL - 2015

TERRITÓRIO

INFORMAÇÃO

FAIXA ETÁRIA

UNIDADE

MASCULIN

(anos)

FEMININO

NÃO

O

TOTAL

INFORMADO
34

Área territorial
Distância da sede municipal à

175,420

km²

457,38

km

capital

De 16 a 17

14

21

-

35

De 18 a 24

211

184

-

395

De 25 a 34

307

303

-

610

MATRÍCULAS NO ENSINO REGULAR SEGUNDO A MODALIDADE DE ENSINO E A DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA - 2015
MODALIDADE DE ENSINO

FONTE: ITCG-PR (Área), SETR-PR (Distância)

POSIÇÃO GEOGRÁFICA - 2015
POSIÇÃO GEOGRÁFICA

INFORMAÇÃO

De 35 a 44

252

261

-

513

De 45 a 59

378

385

8

771

De 60 a 69

159

168

2

329

De 70 anos e

152

139

-

291

-

-

-

-

mais
Altitude (metros)

525

Latitude

23 º 24 ' 18 '' S

Longitude

52 º 11 ' 56 '' W

Idade ignorada

1.473

1.461

10

2.944

ESTADUAL

Educação infantil (1)

MUNICIPAL

PARTICULAR

TOTAL

-

163

163

Creche

-

73

73

Pré-escola

-

90

90

Ensino fundamental

178

191

369

Ensino médio

113

-

113

-

-

-

291

354

645

Educação profissional
TOTAL

TOTAL

FEDERAL

29

FONTE: MEC/INEP, SEED-PR
NOTA: No ensino fundamental, é incluído as matrículas do ensino de 8 e 9 anos. No ensino médio, as matrículas do ensino médio
regular, do ensino integrado à educação profissional e do ensino normal / magistério. E na educação profissional, as matrículas
concomitante e subsequente.

FONTE: TSE
NOTA: Posição do cadastro de eleitores em julho de 2014.

FONTE: IBGE , FONTE: IPARDES

(1) A partir de 2013, a soma de Creche e Pré-Escola diferem do total porque está incluído a matrícula unificada (creche e préescola juntas).

IMAGENS DO MUNICÍPIO

ZONAS ELEITORAIS - 2014

24

Expectativa de Anos de Estudo
ZONAS ELEITORAIS

INFORMAÇÃO

Quantidade de zona(s) eleitoral(is)
Número da(s) zona(s) eleitoral(is)
Município sede da zona eleitoral

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da população
em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma criança que35

-

inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre

102

2000 e 2010, ela passou de 9,89 anos para 10,98 anos, no município, enquanto na UF passou de
10,11 anos para 10,43 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 9,89 anos, no

Mandaguaçu

município, e de 9,68 anos, na UF.

FONTE: TRE-PR

POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO TIPO DE DEFICIÊNCIA - 2010
TIPO DE DEFICIÊNCIA

FONTE: Prefeitura

População Adulta
Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população adulta, o

POPULAÇÃO

percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esse indicador
carrega

Nenhuma
Pelo menos uma das deficiências investigadas

177

Física e/ou motora

232

Mental e/ou intelectual

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

INFORMAÇÃO

Número de distritos administrativos

Ourizona

do

peso

das

gerações

mais

antigas,

de

menor

médio

completo

e

5,64%,

o

superior

completo.

No

Brasil,

esses

percentuais

são,

respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%.

3.380

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra
NOTA: Posição dos dados, no site do IBGE, 28 de julho de 2014.
(1) A mesma pessoa pode apresentar mais de uma deficiência.

1

Nome dos distritos administrativos
Comarca a que pertence

TOTAL

função

40

Sem declaração

DIVISÃO ADMINISTRATIVA - 2015

em

11,12% eram analfabetos, 38,31% tinham o ensino fundamental completo, 26,84% possuíam o
ensino

Auditiva

inércia,

30,09%, na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade,

736

538

grande

e de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 14,68% ,no município, e

(1)
Visual

uma

escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 27,88% para 45,31%, no município,

2.644

NÚMERO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - 2014

IDHM

BIBLIOTECAS (1)

Mandaguaçu

FONTE: IBGE (Distritos), TJ-PR (Comarca)

1

Bibliotecas Cidadãs

1

Casas da Leitura e/ou Casas de Memória

-

30

LIMITES DO MUNICÍPIO

NÚMERO

Bibliotecas Públicas Municipais

36

FONTE: Secretaria de Estado da Cultura
NOTA: É toda instituição que preste, ao conjunto da população, serviços públicos e gratuitos de livre acesso à leitura, informação
e registros da expressão cultural e intelectual.

25

(1) A partir de 2014 os dados foram desagregados em: Bibliotecas Públicas Municipais, Bibliotecas Cidadãs e Casas da Leitura
e/ou Casas de Memória. E, no município de Curitiba está incluído a Biblioteca Pública do Estado.

COMPARATIVO DE INDICES DE DESENVOLVIMENTO
TAXA DE ANALFABETISMO E DÉFICIT DE VAGAS

FONTE: IPARDES
NOTA: Base Cartográfica ITCG (2010).

Componentes

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Ourizona é 0,720, em 2010, o que situa esse

População- Análise Histórica

TAXAS DE APROVAÇÃO -EDUCAÇÃO

município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que

Entre 2000 e 2010, a população de Ourizona cresceu a uma taxa média anual de -0,05%,
enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização do

mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,803, seguida de Renda,
com índice de 0,721, e de Educação, com índice de 0,644.

município passou de 80,09% para 90,06%. Em 2010 viviam, no município, 3.380 pessoas.
Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de -1,10%. Na UF,
esta taxa foi de 1,39%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década, a taxa de

37

Renda

urbanização do município passou de 68,88% para 80,09%.

A renda per capita média de Ourizona cresceu 75,44% nas últimas duas décadas, passando de
R$ 404,68, em 1991, para R$ 420,36, em 2000, e para R$ 709,99, em 2010. Isso equivale a uma
taxa média anual de crescimento nesse período de 3,00%. A taxa média anual de crescimento foi

31

de 0,42%, entre 1991 e 2000, e 5,38%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou
seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou
de 37,89%, em 1991, para 19,54%, em 2000, e para 2,65%, em 2010. A evolução da
desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que

Evolução

passou de 0,61, em 1991, para 0,51, em 2000, e para 0,44, em 2010.

Entre 2000 e 2010

O que é Índice de Gini?

O IDHM passou de 0,617 em 2000 para 0,720 em 2010 - uma taxa de crescimento de 16,69%. O
hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite
26

É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a
situação de total igualdade, ou seja,todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade
de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.

máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 73,11% entre 2000 e 2010.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,146), seguida por Renda e por Longevidade.
Entre 1991 e 2000

Estrutura Etária

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 49,60% para 43,28% e a
taxa de envelhecimento, de 8,13% para 10,92%. Em 1991, esses dois indicadores eram,
respectivamente, 59,44% e 5,73%. Já na UF, a razão de dependência passou de 65,43% em
1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de
4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente.

O IDHM passou de 0,520 em 1991 para 0,617 em 2000 - uma taxa de crescimento de 18,65%. O
hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 79,79% entre 1991 e 2000.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,189), seguida por Longevidade e por Renda.
Entre 1991 e 2010

RECEITAS E DESPESAS MUNICIPAIS

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,520, em 1991, para 0,720, em 2010, enquanto

Receitas orçamentárias recolhidas aos cofres públicos por força de arrecadação, recolhimento e

o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de
crescimento de 38,46% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de
desenvolvimento humano de 58,33% para o município e 53,85% para a UF. No município, a
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de
0,335), seguida por Renda e por Longevidade. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais
cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade
e por Renda.
32

recebimento. Englobam as receitas correntes e as receitas de capital, menos as deduções para a
formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do
Magistério (FUNDEF).
Total da despesa efetivamente realizada durante o exercício fiscal. Engloba as despesas
correntes e de capital.

(Continua na página seguinte)
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Serviços domésticos

141

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Nova Esperança, Quarta-feira,
26 de Abril de 2017.

71

TOTAL
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PÁGINA

-

Atividades mal especificadas

www.oregionaljornal.com.br

1.789

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra
(1) Refere-se à Classificação Nacional de Atividades Econômicas Domiciliar 2.0.

(Continuação da página anterior)

4

TOTAL DE ESTABELECIMENTOS (1)

HABITAÇÃO
NÚMERO DE DOMICÍLIOS RECENSEADOS SEGUNDO TIPO E USO – 2010

TIPO DE DOMICÍLIO RECENSEADO

URBANA

Particular

RURAL

TOTAL

1.064

168

1.232

982

109

1.091

82

59

141

Ocupado
Não ocupado
Coletivo

1

-

1

TOTAL

1.065

168

1.233

43

Centro de atenção psicossocial (CAPS)

-

Centro de saúde / Unidade básica de saúde

2

Clínica especializada / Ambulatório especializado

-

Consultórios

-

Hospital geral

1

Policlínica

-

Posto de saúde

1

Unidades de pronto atendimento (UPAs)

-

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia

-

Unidade de vigilância em saúde

-

7

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da sinopse

DESPÉSAS POR SECRETARIAS

NÚMERO DE FAMÍLIAS, EM DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO A
COMPOSIÇÃO - 2010
COMPOSIÇÃO DAS FAMÍLIAS

Nº DE FAMÍLIAS

Com até 2 pessoas

Unidade móvel de nível pré-hospitalar - urgência /

Com 3 pessoas

326

Com 4 pessoas

267

Com 5 pessoas

74

Com 6 pessoas ou mais

22

TOTAL

-

emergência

358

FONTE: MS/CNES
NOTA: Situação da base de dados nacional em 25 de fevereiro de 2016. Dados sujeitos a retificação. Posição dos dados, no site
do Datasus, 7 de abril de 2016. Posição em dezembro.
(1) soma por tipo de estabelecimentos, não representa o total, em razão de não estar sendo considerados todos os tipos, mas a
sua maioria (aproximadamente 95%).

1.048

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE PARA CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS - 2015

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE

NÚMERO

Número de crianças pesadas

OCUPAÇÃO – 2010

240

Número de crianças

08

desnutridas
CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E EMPREGOS SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS -

Nº DE

NOTA: Posição dos dados, no site do Datasus, 15de março de 2016.

ATIVIDADES ECONÔMICAS (1)

ESTABELECIMENTOS

INDÚSTRIA

EMPREGOS

9

61

Extração de minerais

-

-

Indústria de transformação

9

61

Indústria de produtos minerais não metálicos

1

2

Indústria metalúrgica

1

4

Indústria mecânica

1

1

Indústria do material elétrico e de comunicações

-

-

Indústria do material de transporte

-

-

Indústria da madeira e do mobiliário

2

3

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica

-

-

39

Próprio

796

Alugado

148

Cedido

144

Outra condição

da

borracha,

fumo,

couros,

peles

e

produtos

-

TOTAL

1.088

NOTA: Posição dos dados, no site do IBGE, 18 de agosto de 2014.

NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO BENS DURÁVEIS - 2010
BENS DURÁVEIS

1.088
952

Televisão

1.056

Máquina de lavar roupa

Indústria química, de produtos farmacêuticos, veterinários, de
-

51

Indústria de calçados

-

-

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico

1

-

-

-

2

6

27

69

26

59

1

10

17

219

1

3

Serviços industriais de utilidade pública
CONSTRUÇÃO CIVIL
COMÉRCIO
Comércio varejista
Comércio atacadista
SERVIÇOS
Instituições de crédito, seguros e de capitalização
Administradoras

de

imóveis,

valores

mobiliários,

serviços

-

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção,

883

Telefone fixo

445

Microcomputador

410

Microcomputador - com acesso à internet

315

Motocicleta para uso particular

284

Automóvel para uso particular

560

FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO

NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERÍSTICAS - 2010

CARACTERÍSTICAS

Nº DE DOMICÍLIOS

Número de domicílios particulares permanentes
CARACTERÍSTICAS

1.088
Nº DE DOMICÍLIOS

Abastecimento de água (água canalizada)

1.088

Esgotamento sanitário (banheiro ou sanitário)

6

6

Telefone celular

SERVIÇOS ESSENCIAIS

-

6

1.077

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra

técnicos profissionais, auxiliar de atividade econômica
Transporte e comunicações

346

Geladeira

3

4

1.088

1

1

Ensino

-

-

3

205

39

55

40

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra

Desde sua criação, o Bolsa Família unificou em um só os seguintes programas de transferência

NOTA: Posição dos dados, no site do IBGE, 20 de agosto de 2014.

de renda: Bolsa Escola, Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás.
A população alvo do programa é constituída por famílias em situação de pobreza ou extrema

CATEGORIAS

TOTAL

garantir o direito delas à alimentação. Para isso, transfere renda direto para as famílias, por meio

-

-

94

410

pobreza. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda per capita de até R$ 70,00

ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEGUNDO AS CATEGORIAS - 2015

extração vegetal e pesca)
ATIVIDADE NÃO ESPECIFICADA OU CLASSIFICADA

O Governo Federal criou o Programa Bolsa Família em2003 para apoiar as famílias mais pobres e
da CAIXA, onde a família beneficiária saca com seu cartão magnético o valor a que tem direito.

Serviços médicos, odontológicos e veterinários

AGROPECUÁRIA (agricultura, silvicultura, criação de animais,

45

998

Energia elétrica

50

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

1.088

Destino do lixo (coletado)

radiodifusão e televisão

Administração pública direta e indireta

QUANTIDADE FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO

Nº DE DOMICÍLIOS

Número de domicílios particulares permanentes

similares e indústria diversa

Indústria têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos

49
44

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra

-

perfumaria, sabões, velas e matérias plásticas

ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICES

-

Rádio

Indústria

FONTE: MS/SIAB

DOMICÍLIOS

2014

UNIDADES ATENDIDAS

LIGAÇÕE

por mês. As famílias pobres são aquelas que têm a renda per capita entre R$ 70,01 a R$ 140,00

(1)

S

por mês, e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças ou adolescentes entre 0

Residenciais

1.216

1.168

63

57

2

2

Utilidade pública

10

10

Poder público

32

32

1.323

1.269

Comerciais

FONTE: MTE/RAIS

Industriais

NOTA: Posição em 31 de dezembro. O total das atividades econômicas refere-se a soma dos grandes setores: Indústria; Construção Civil;
Comércio; Serviços; Agropecuária; e Atividade não Especificada ou Classificada.
(1) Setores e subsetores do IBGE. INDÚSTRIA: extração de minerais; transformação; serviços industriais de utilidade pública.
TRANSFORMAÇÃO: produtos minerais não metálicos; metalúrgica; mecânica; material elétrico e comunicações; material de transporte;

TOTAL

madeira e do mobiliário; papel, papelão, editorial e gráfica; borracha, fumo, couros, peles e prods similares e indústria diversa; química, prods
farmacêuticos, veterinários, perfumaria, sabões, velas e matérias plásticas; têxtil, vestuário e artefatos de tecidos; calçados e prods
alimentícios, bebidas e álcool etílico. COMÉRCIO: varejista; atacadista. SERVIÇOS: instituições de crédito, seguros e capitalização;
administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais, aux ativ econômica; transporte e comunicações; serviços de

e 17 anos.
Condições para participação no Bolsa Família:
• Inclusão da família, pela prefeitura, no CadastroÚnico dos Programas Sociais do Governo
Federal.
• Seleção pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).

FONTE: SANEPAR, Outras Fontes de Saneamento

•. No caso de existência de gestantes, o comparecimento às consultas de pré-natal, conforme

NOTA: As outras fontes de saneamento são: CAGEPAR, CASAN, DEMAE, Prefeitura Municipal, SAAE, SAAEM, SAEMA e SAMAE.

calendário preconizado pelo Ministério da Saúde (MS).

alojamento, alimentação, reparo, manutenção, radiodifusão e televisão; serviços médicos, odontológicos e veterinários; ensino; administração

(1) Economias. É todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel, dotado de pelo menos um ponto de

pública direta e indireta.

água, perfeitamente identificável, como unidade autônoma, para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa

• Participação em atividades educativas ofertadas pelo MS sobre aleitamento materno e
alimentação saudável, no caso de inclusão de nutrizes.
•. Manter em dia o cartão de vacinação das crianças de 0 a 6 anos.

TRABALHO
CONSUMO DE ÁGUA FATURADO E MEDIDO - 2015

Composição

da

população de 18 anos
ou

mais

de

idade

–

2010

CONSUMO DE ÁGUA

•. Garantir frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

VOLUME (m3)

Faturado

204.938

Medido

170.108

•. Garantir frequência mínima de 75% na escola, para adolescentes de 16 e 17 anos.
•. Participar, quando for o caso, de programas de alfabetização de adultos.
Fonte: SICON / MDS / Data Social.

FONTE: SANEPAR, Outras Fontes de Saneamento
NOTA: As outras fontes de saneamento são: CAGEPAR, CASAN, DEMAE, Prefeitura Municipal, SAAE, SAAEM, SAEMA e SAMAE.

Entre 2000 e 2010, a

SAÚDE ÍNDICES

46

taxa de atividade da
população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente

51

ativa) passou de 62,08% em 2000 para 70,21% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de
desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada)
passou de 8,31% em 2000 para 3,93% em 2010.

CRIANAÇAS E ADOLESCENTES COM ACOMPANHAMENTO ESCOLAR

POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA (PIA), ECONOMICAMENTE ATIVA (PEA) E OCUPADA, POR TIPO DE
DOMICÍLIO E SEXO - 2010
TIPO DE DOMICÍLIO E

41

PIA (10 anos e

PEA (10 anos e

POPULAÇÃO

mais)

mais)

OCUPADA

2.700

1.688

1.605

279

187

184

Masculino

1.497

1.062

1.027

Feminino

1.483

813

763

TOTAL

2.980

1.875

1.789

SEXO
Tipo de Domicílio
Urbano
Rural
Sexo

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra
NOTA: A soma das parcelas por sexo e/ou tipo de domicílio, podem diferir do total.

PERCENTUAL DE VACINAÇÃO – MENORES DE 01 ANO

BENEFICIARIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 23,69%
trabalhavam no setor agropecuário, 0,37% na indústria extrativa, 20,87% na indústria de
transformação, 7,20% no setor de construção, 0,20% nos setores de utilidade pública,

TAXA DE MORTALIDADE- MENORES DE 01 ANO

11,81% no comércio e 32,30% no setor de serviços.
POPULAÇÃO OCUPADA SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONÔMICAS - 2010
ATIVIDADES ECONÔMICAS (1)

TAXA TRABALHO INFANTIL- SÉRIE HISTÓRICA
52
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Nº DE
PESSOAS

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação

427
6
377

Eletricidade e gás

3

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação

-

Construção

126

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas

217

Transporte, armazenagem e correio

37

Alojamento e alimentação

25

Informação e comunicação

27

42

TAXA DE MORTALIDADE MATERNA

TRANSPORTE
FROTA DE VEÍCULOS SEGUNDO OS TIPOS - 2015
TIPOS DE

NÚMERO

TIPOS DE

VEÍCULOS

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados

20

Atividades imobiliárias

12

Atividades profissionais, científicas e técnicas

22

Atividades administrativas e serviços complementares

23

Administração pública, defesa e seguridade social

63

Educação

86

Saúde humana e serviços sociais

62

Artes, cultura, esporte e recreação
Outras atividades de serviços
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
Atividades mal especificadas

DESPESA TOTAL SAÚDE

37

Caminhão
Caminhão trator

NÚMER
O

Reboque

36

96

Semirreboque

43

27

Trator de esteira

-

Trator de rodas

-

Trator misto

-

145

Camioneta

30

Ciclomotor

1

Triciclo

-

Micro-ônibus

5

Utilitário

1

Outros tipos (1)

-

367

Motoneta

57

Ônibus

16

TOTAL

1.874

FONTE: DETRAN-PR

141

NOTA: Posição em dezembro.

-

(1) Incluído como outros tipos: motor casa (veículo automotor cuja carroceria seja fechada e destinada a alojamento, escritór io,

71

comércio ou finalidades análogas); quadriciclo (velocípede ou motociclo de quatro rodas) e side car (veículo ligado lateralmente a
uma motocicleta ou a uma bicicleta). São todos os veículos de outros tipos (motor casa, quadriciclo e side car), cadastrados no
Estado.

TIPO DE ESTABELECIMENTO

NÚMERO

FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra
(1) Refere-se à Classificação Nacional de Atividades Econômicas Domiciliar 2.0.

48

HABITAÇÃO

1.050

Motocicleta

6

1.789

Automóvel

Caminhonete

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE SEGUNDO O TIPO DE ESTABELECIMENTO - 2015
TOTAL

VEÍCULOS

(Continua na página seguinte)
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Nova Esperança, Quarta-feira,
26 de Abril de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

Nova Esperança: Edição nº 2887 / Colorado: Edição nº 1974

(Continuação da página anterior)
OBJETIVOS

AÇÃO

META

PRAZO

INDICADORES

-Garantir
o
acompanhamento
gestacional durante o ciclo gravídicopuerperal a todas gestantes do
município.

- Realizar campanhas
importância do Pré-Natal

sobre

-Acompanhamento
do número de
Gestantes no
município

a

-Monitorar gestantes com histórico de
risco gestacional
-Aumento no número de Médicos
Pediatras e Ginecologistas

FONTES DE
RESPONSÁVEIS
FINANCIAMENTO
Fundo Nacional da
Saúde

- Fortalecer o atendimento direcionado
a gestantes, principalmente aqueles
que se encontram em gestação de alto
risco.

Manter o
trabalho de
Prevenção a
mortalidade
infantil e
óbitos
maternos

Oferecer
capacitação
continuada
para os atores
sociais da
Rede de
proteção à
Criança e
Adolescente
no
enfrentamento
das diversas
formas de
violência.

5 - PLANO DE AÇÃO

EIXO 1 – SAÚDE

Acompanha
mento de
85% das
Gestantes do
Município.

- 10 anos

- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável
Programa Gestante –
SIS Pré-Natal

- Secretaria Municipal
de Saúde

Garantir
mecanismos
sociais que
permitam
crianças e
adolescentes
possam se
expressar sua
cidadania

- Secretaria Estadual
de Saúde

- Índices de
Mortalidade Infantil

-Acompanhamento de recém-nascidos
com baixo peso
-Manter o acompanhamento de todas
as gestantes do município por meio da
Estratégia de Saúde da Família (ESF).
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- Índices de
Mortalidade Materna

Fundo Nacional da
Saúde

- Realizar trabalho de atendimento
diferenciado
a
crianças
e
Adolescentes nas questões referentes
á saúde.

- Acompanhamento
do número de
nascimentos

Promover
capacitação
e
especialização da equipe de atenção
primária nos temas relacionados à
saúde das Crianças e Adolescentes.

- Número de crianças
e adolescentes em
relação à população
total do município

- Contratação de Médicos Hebiatras
(especializados
em
Saúde
do
Adolescente).

85% das
Crianças e
Adolescentes
.

10 anos

Manter o
trabalho de
educação
continuada da
equipe de
atenção
primaria.

Reforçar o
atendimento
na Área de
Saúde Mental
para crianças e
adolescentes

- Capacitação contínua da Equipe de
atendimento na Atenção Primária,
principalmente na identificação de
novas demandas de atendimento.

Recurso próprio

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

- Ministério Público
- Policia Civil e Militar

Fundo Nacional da
Saúde

atenção
primária

- Registro dos
atendimentos

- Programa de
atenção básica – PAB

especializados

- fixo e variável
- Recurso próprio

- Aumento do número equipamentos e
estrutura no municípi0

- Reforço no atendimento para
crianças e adolescentes na Saúde
Mental, através de atendimento
especializado.

- Número de
atendimentos
realizados
anualmente

Fundo Nacional da
Saúde

- Verificação de listas
de espera para
atendimento
especializado na
área de Saúde
Mental

- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável

- Agilizar o atendimento para
Adolescentes com Psicólogos e
Psiquiatras, evitando longas esperas
no atendimento, principalmente das
demandas encaminhadas pela rede de
atendimento.

- Ministério da saúde

- Número de casos
de Violência contra
crianças e
adolescentes

De 80% a
100% da
equipe de

Acompanha
mento de
85% da
demanda do
município

10 anos

10 anos

- Realizar ações com as famílias no
âmbito dos cuidados da Saúde Mental

- Secretaria Municipal
de Saúde
- Secretaria Estadual
de Saúde
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- Ministério da Saúde

- Secretaria Municipal
de Saúde

- Acompanhar o
número de crianças
e adolescentes no

Aprimorar o
atendimento
de Crianças e
Adolescentes
com
deficiência

Realizar
campanhas de
Prevenção da
Gravidez na
Adolescência

- Realizar acompanhamento das
gestantes
cujos
filhos
foram
constatados
alguma
deficiência
congênita.

Acompanha
mento de
85% da
demanda do
município.

10 anos

município que
possuem deficiência
- Realizar
levantamento de
atendimentos na
rede de saúde de
crianças e
adolescentes com
deficiência.

- Garantir o atendimento para as
famílias dos filhos que possuem algum
tipo de deficiência.
- Agilizar o teste do pezinho e teste da
orelhinha na detecção de deficiências.

Recurso próprio

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
- Secretaria Municipal
da Assistência Social
-Secretaria Municipal
da Educação, Cultura
e Esporte.

- Investir na formação de profissionais
da área da saúde de que desenvolvam
ações de prevenção, principalmente
com palestras, oficinas e gincanas em
cronograma definido antecipadamente
com a rede de atendimento.

Fundo Nacional da
Saúde

- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável

- Ministério da Saúde

- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável
Diminuição
de 60% dos
casos
constatados
no último
ano.

05 anos para
atingir a
meta e 05
anos para a
redução para
de 30% de
casos
constatados

-Número de
Adolescentes
Gestantes
(levantamento anual)

- Recurso próprio

distribuição de preservativos.
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-Trabalhar com palestras, gincanas e
oficinas
direcionadas
aos
adolescentes,
principalmente
no
ambiente
escolar
no
âmbito
preventivo.

- Ministério Público
Fundo Nacional da
Saúde

Diminuição
de 70% dos
casos
constados no
último ano.

- Fortalecer as campanhas de uso e
distribuição de preservativos

- Trabalhar de maneira integrada com
a rede de atendimento sobre os
malefícios do álcool, tabaco e drogas.
Capacitar
profissionais
desenvolver os temas de
preventiva

- Secretaria Municipal
da Assistência Social

- Policia Civil e Militar

Realizar
campanhas
sobre
esclarecimento sobre Violência Sexual
e fortalecer os meios de denúncia.

Prevenção ao
uso de Álcool,
tabaco e
drogas.

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

para
forma

- Estabelecer um cronograma de
atividades
(palestras,
gincanas,
oficinas) que reforcem a prevenção ao
uso destas substâncias.

-Diminuição
de 70% dos
casos
constados no
último ano.

05 anos para
atingir a
meta e 05
anos para a
redução para
de 30% de
casos
constatados

- 05 anos
para atingir a
meta e 05
anos para a
redução para
de 30% de
casos
constatados.

- Conscientizar as famílias sobre os
riscos e malefícios do uso destas
substâncias.

- Número de pedidos
e internações de
adolescentes
usuários de
substâncias
psicoativas.

- Fortalecer a fiscalização contra
substâncias psicoativas no município.

- Secretaria Estadual
de Saúde
- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável

- Recurso próprio

- Levantamento de
atendimentos
resultantes do uso de
Substâncias
psicoativas no
município por
adolescentes.

Secretaria Municipal
de Saúde

- Fundo Nacional da
Saúde

- Ministério da Saúde

Desenvolver
ações de
Prevenção de
Saúde contra
Obesidade
Infantil,
Diabete e
Doenças
Cardiovasculares.

Trabalho com
a rede de
atendimento
para a
promoção de
qualidade de
Vida das
famílias.

- Trabalhar com a rede de atendimento
de forma unificada, principalmente
sobre os benefícios de alimentação
saudável e a prática de exercícios
físicos.

- Secretaria Estadual
de Saúde
- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável

- Recurso próprio
- Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
do Adolescente

- Ministério da Saúde
- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
- Secretaria Municipal
da Assistência Social
- Secretaria Municipal
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da Educação, Cultura
e Esporte
- Conselho Tutelar

Fundo Nacional da
Saúde
- Atingir 70%
das famílias
atendidas
pelas
políticas
públicas

05 anos

- Levantamento de
casos de crianças e
adolescentes com
sobrepeso e
obesidade
(anualmente).

- Trabalhar com as famílias sobre os
riscos do sedentarismo.

- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável

- Recurso próprio

- Realizar ações que promovam a
qualidade de vida para as famílias.

Fundo Nacional da
Saúde

- Promover ações no âmbito da
alimentação, saúde mental, exercícios
físicos para a população.

- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável

- Atingir 70%
das famílias
atendidas
pelas
políticas
públicas

05 anos

- Número de famílias
que aderiram ao
programa

- Ministério Público
Secretaria Municipal
de Saúde
- Secretaria Estadual
de Saúde

- Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
do Adolescente

- Garantir que as famílias possuam
acesso a todas as políticas públicas
para seu desenvolvimento em todos
os aspectos.

- Recurso próprio
- Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
do Adolescente

Acompanhar
as famílias e
registro das
condicionalida
des de saúde
no Programa
Bolsa Família.

- Realizar trabalho preventivo com as
famílias sobre a importância do
registro do peso das crianças,
independente da questão do programa
Bolsa Família.

-100% das
famílias
atendidas
pelo
Programa
Bolsa
Família

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
- Secretaria Municipal
da Assistência Social

10 anos

Fortalecer o
trabalho com
as Famílias, na
prevenção
todas as
formas de
Violência,

Negligência e
ampliando os
fatores de
proteção à
crianças e
adolescentes

Realizar
trabalho com
famílias de alta
vulnerabilidade
social, visando
diminuir os
fatores de
riscos.

Promover
ações de
prevenção a
todas as
formas de
exploração
sexual e de
trabalho
Infantil

- Aumentar as opções de atendimento
principalmente
no
Serviço
de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos
-Realizar

diagnóstico

sobre

as

- 40 % das
famílias nos
04 primeiros
anos,
chegando a
80% ao final
do Plano
Decenal

INDICADORES

2016-2026

-Número de famílias
acompanhadas pelo
Serviço de
Convivência e
Fortalecimento de
Vínculos
-Número de
atendimentos
realizados

principais formas de violação dos
direitos da Criança e Adolescente.

- Diagnóstico das
principais
vulnerabilidades

- Realizar capacitação visando o
conhecimento de novas ferramentas
de trabalho com famílias.
- Realizar campanhas de prevenção e
sensibilização de violência contra
crianças e adolescentes junto à
população
-Realizar
acompanhamento
das
famílias, diagnosticando quais são as
principais
vulnerabilidades
e
desenvolvendo trabalhos específicos a
essas demandas.
- Trabalhar de maneira integrada com
as demais políticas públicas de
atendimento à família.
- Trabalhar preventivamente dentro do
contexto do município visando a
diminuição
dos
fatores
de
vulnerabilidade.
Realizar
ações
integradas
(campanhas, palestras, oficinas e
material
informativo)
sobre
a
exploração sexual e trabalho infantil e
seus malefícios para a sociedade,
abrangendo locais como escolas,
unidades de saúde e assistência
social.

- Alcançar
50% das
crianças e
adolescentes
nos próximos
03 anos e
chegar a
totalidade
nos últimos
07 anos
deste Plano.

2016-2026

2016-2026

Promover
ações
integradas que
busquem o
desenvolvimen
to da família e
de seus
membros

-Promover
a
acessibilidade
de
crianças
e
adolescentes
com
deficiência em prédios públicos e em
ruas e avenidas do município.
- Fortalecer a Rede de Atendimento no
planejamento de ações, diagnósticos e
discussões de casos.
- Realizar reuniões com regularidade,
visando a discussão de estratégias de
trabalho unificada.
- Solicitar equipamentos e recursos
humanos que venham a garantir a
melhoria da rede de atendimento.

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

FONTES DE
RESPONSÁVEIS
FINANCIAMENTO
-Assistência - Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica

-Secretaria Municipal
de Assistência Social

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense
-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

- Realização de
Diagnóstico sobre as
Deficiências mais

Assistência - Fundo
nacional de
assistência social-

comuns.

proteção social básica

- Número de
atendimentos
realizados a
Crianças e
Adolescentes com
deficiência

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

especial/ benefícios
eventuais

Até 80% dos
Atores
Sociais

- Diagnóstico das
principais
vulnerabilidades

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

- Número de ações
realizadas
(anualmente)

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

- Número de casos
atendidos pelo
Conselho Tutelar

Assistência - Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
do Adolescente

Secretaria Municipal
de Saúde
- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
- Secretaria
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.
- Conselho Tutelar
Secretaria Municipal
da Assistência Social

2016- 2026

- Conselho Tutelar

Medidas socioeducativas em Meio
aberto
(Liberdade
Assistida
e
Prestação de Serviços à Comunidade)
conforme
o
Plano
Municipal
Socioeducativo e o SINASE.

submetidos
ao programa
Municipal
Socioeducati
vo nos Plano
Decenal

- Oferecer atendimento direcionado a
reinserção social dos adolescentes,
principalmente,
nas
questões
educacionais,
saúde,
cultura
e
profissionalização.

2016-2026

- Número de
Adolescentes
atendidos pelo
Programa municipal
Socioeducativo.

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

(quinze) anos
ou mais

- Secretaria
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.

- Aprimorar o atendimento das famílias
dos adolescentes submetidos às
Medidas Socioeducativas.

AÇÃO

PRAZO

INDICADORES

Fortalecer
as
competências
familiares em relação a proteção
integral no espaço de convivência
familiar e comunitária

-Atingir 50%
das famílias
do PAIF

07 anos

- Propor novas oficinas que promovam
o atendimento integral das famílias
atendidas

-Monitoramento das
famílias
acompanhadas pela
secretaria da
Assistência Social

- Fortalecer e criar estratégias que
produzam empoderamento familiar
sobre seus direitos e deveres.

Assistência - Fundo
nacional de assistência
social- proteção social
básica
-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense
-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

70% das
famílias
atendidas
pela
Assistência
Social

06 anos

- Realizar diagnósticos sobre a
cobertura dos Programas Sociais no
município
e
consequentemente
produzir uma maior proteção à infância
e adolescência.

- Fortalecer o trabalho junto da
Assistência Social, Saúde e a
Educação no acompanhamento das
condicionalidades dos Programas
Sociais de maneira unificada e com
maior rapidez no levantamento destes
dados.

FONTES DE
FINANCIAMENTO

100% das
famílias que
estão
cadastradas
nos
Programas
Sociais

2016-2026

Monitoramento das
famílias
acompanhadas pelo
PAIF

Assistência- Fundo
nacional de assistência
social- proteção social
básica

- Registro de
atendimentos
realizados
anualmente e
categorias de
atendimento.

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

- Número de famílias
cadastradas e
atendidas pela
Secretaria de
Assistência Social

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

Assistência- Fundo
nacional de assistência
social- proteção social
básica
-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense
-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

- Realizar diagnóstico com as famílias
atendidas pelas políticas públicas,
buscando identificar quais são as
principais demandas e de que maneira
isto afeta o desenvolvimento de
crianças e adolescentes.

80% das
famílias
atendidas até
o final deste
Plano
Decenal

2016-2026

- Criar oficinas, palestras, fóruns de
discussão de acordo com as
demandas identificadas do município.

-Levantamento anual
sobre as famílias
que estão
cadastradas nos
Programas sociais e
suas principais
demandas.

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense
-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

- Promover ações que possuam como
foco o desenvolvimento afetivo, social
e
econômico
das
famílias
e
comunidade.

- Propor “Escola de Pais” para as
famílias com maior vulnerabilidade
social com objetivo de trabalhar temas
que visem o cuidado à criança e
adolescente.

Assistência- Fundo
nacional de assistência
social- proteção social
básica

- Levantamento de
famílias participantes
das iniciativas.

- Atingir 80%
das famílias
que se
encontram
em situação
de
vulnerabilida
de

2016-2026

Assistência - Fundo
nacional de assistência
social- proteção social

Realizar
capacitação
continuada de
toda a rede de
atendimento
sócio
assistencial.

Até 90 % dos
Atores
Sociais

2016-2026

- Número de eventos
de capacitação
direcionados aos
Atores Sociais

Ampliar a
equipe de
atendimento
visando,
principalmente,
o atendimento
de demandas
voltadas à
esfera da
Proteção
Especial.

Psicólogo para o atendimento de
demandas voltadas a Proteção
Especial.

-

Contratar,

Assistente

- Secretaria da
Assistência Social123

- Secretaria
Municipal da saúde

- Secretaria Estadual
da Assistência Social

- Secretaria
Municipal da saúde

- Secretaria Estadual

- Secretaria
Municipal da saúde

124

2016-2026

Assistência - Fundo
nacional de assistência
social- proteção social
básica
-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

Atendimento
de 80% da
demanda

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

AÇÃO

- Articular, em regime de colaboração
com a União e o Estado, a expansão
da Educação Infantil segundo padrão
nacional de qualidade, considerando
as peculiaridades locais, com o
objetivo de universalizar a oferta da
Educação Infantil na pré-escola.

Garantir o
acesso a todas
as crianças à
Educação
Infantil

- Garantir a oferta de matrículas
gratuitas em creches com a expansão
da oferta na rede escolar pública,
através da efetivação de programas
federais,
estaduais,
voltados
á
construção, reestruturação e aquisição
de equipamentos a instituição que
oferta Educação Infantil, possibilitando
a ampliação do acesso e referida

META

- 100% das
crianças e
ampliar em
50% o número
de vagas até o
final deste
Plano Decenal
para crianças
de 03 anos.

PRAZO

- Ministério do
Desenvolvimento
Social

FUNDEB

- Secretaria
Municipal de
Educação

PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar

Secretaria Municipal
da Assistência Social
Secretaria Municipal
de Saúde
- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
- Secretaria
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.

FNDE

2016-2026

- Número de
crianças
matriculadas na
rede escolar
municipal

PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar
PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar
PA- Programa de
aquisição de alimentos

-Secretaria Municipal
de Educação
- Secretaria Estadual
da educação
- Ministério da130
Educação

Recursos próprios

FUNDEB
FNDE

Atender 100%
da demanda.

2016-2026

-Número de crianças
e adolescentes com
deficiência e
transtornos de
desenvolvimento no
município
(levantamento
anual)

- Garantir o acesso à prédios,
transporte acessível (ônibus adaptado)
disponibilização de material próprio e
de recursos tecnológicos.

PDDE- programa direto
na escola
Programa Salário
educação
PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar

- Secretaria
Municipal de
Educação
- Secretaria Estadual
da educação
- Ministério da
Educação
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PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar
PA- Programa de
aquisição de alimentos

- Combater todas as situações de
discriminação, violência com vistas ao
estabelecimento
de
condições
adequadas
para
o
sucesso
educacional, em colaboração com as
famílias,
órgãos
públicos
da
assistência social, saúde e proteção á
infância e adolescência.

PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar
Recursos próprios

50% das
escolas
públicas, de
forma a
atender pelo
menos 25%
dos alunos da
educação
básica.

2016-2026

Número de crianças
e adolescentes
matriculados na
rede pública de
ensino.

FNDE
PDDE- programa direto
na escola
Programa Salário
educação
PNAE- Programa

- Secretaria
Municipal de
Educação
- Secretaria Estadual
da educação
- Ministério da
Educação
132

Nacional alimentação
escolar
PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar
PA- Programa de
aquisição de alimentos
PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar
Recursos próprios

Atingir 100%
das crianças e
adolescentes

2016-2026

Promover
ações em
parceria com
rede sócio
assistencial de
combate à
violência na
- Estabelecer parceria com a rede de
escola,
atendimento para a realização de
principalmente campanhas, gincanas e palestras
no que tange
violência
doméstica e
sexual.

FUNDEB

- Número de
eventos realizados
(anual)

FUNDEB

- Número de casos
envolvendo violência
doméstica e sexual
(anual)

PDDE- programa direto
na escola

contra todas as formas de violência
com crianças, adolescentes e a
família.

FNDE

- Secretaria
Municipal da
Assistência Social

PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar

- Secretaria
Municipal de Saúde

PNATE- programa
Nacional de transporte

- Conselho Municipal
dos Direitos da

escolar
PA- Programa de
aquisição de alimentos

- Agilizar o encaminhamento de
denúncias de violência sofrida por
crianças e adolescentes para o
Conselho Tutelar.

- Secretaria
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.

Programa Salário
educação

Criança e do 133
Adolescente
- Conselho Tutelar

PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar

Promover
ações
integradas
contra uso de
álcool, tabaco
e drogas.

- Promover ações de prevenção
(campanhas, gincanas, palestras,
debates) sobre os malefícios do álcool,
drogas e tabaco.

Atingir 90%
das crianças e
adolescentes

2016-2026

- Trabalhar em parceria com outros
atores sociais (saúde, assistência
social, esporte, lazer) de forma
articulada
na
divulgação
das
estratégias de ação e combate.

- Número de
eventos realizados (
anual)

FUNDEB

- Número de casos
de atendimento que
a causa seja a droga
o fator
desencadeador
(anual)

PDDE- programa direto
na escola

- Número de
adolescentes
evadidos da escola,
cuja causa seja o
uso de drogas e
álcool.

FNDE

- Secretaria
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.

Programa Salário
educação

- Secretaria
Municipal da
Assistência Social

PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar

- Secretaria
Municipal de Saúde

PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar
PA- Programa de
aquisição de alimentos
PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
- Conselho Tutelar

Recursos próprios
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Valorizar os
profissionais
do magistério
da rede pública
de educação
básica.

- Secretaria
Municipal de
Educação

- Valorizar os profissionais da Rede
municipal de ensino em particular o
piso salarial nacional, sempre que
houver aumento nos repasses dos
recursos da união.

80% dos
funcionários
da rede
escolar

2016-2026

- Valor do Piso
salarial professores
e funcionários das
escolas conforme o
piso nacional.

- Assegurar plano de carreira para os
profissionais da educação básica.

FUNDEB
FNDE

Secretaria Municipal
de Educação 134

PDDE- programa direto
na escola

- Secretaria Estadual
da educação

Programa Salário
educação

- Ministério da
Educação

PNAE- Programa
Nacional

Programa Salário
educação

- Secretaria Estadual
da educação

PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar

- Ministério da
Educação

PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar
PA- Programa de
aquisição de alimentos
PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar

Promover a
oferta regular
de atividades
culturais e de
lazer para
crianças e
adolescentes
dentro e fora
dos espaços
educacionais

- Fomentar ações regulares
atividades culturais nas escolas
outros locais públicos, investindo
disseminação de danças, peças
teatro, festivais de música
diversificados gêneros.

de
e
na
de
de

- Atingir 80%
dos alunos
matriculados

2016-2026

- Número de
eventos
relacionados à
cultura e lazer

FUNDEB
FNDE
PDDE- programa direto
na escola
Programa Salário
educação

- Aumentar o investimento na área
cultural e lazer, focando na
perspectiva
de
prevenção
e
construção saudável da formação de
crianças e adolescentes.

PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar

- Aumentar as opções de lazer para a
população juvenil, investindo em
parques e clubes.

PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar

-Secretaria Municipal
de Educação e
Cultura
- Secretaria
Municipal de Esporte
e Lazer

PA- Programa de
aquisição de alimentos

Recursos próprios

PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar
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Recursos próprios

Promover
atividades de
desenvolvimen
to e estímulo a
habilidades
esportivas nas
escolas ou em
outros
espaços
públicos

- Através de parceria entre estado e
União apoiar a alfabetização das
pessoas
com
deficiência,
considerando suas especificidades,
inclusive alfabetização bilíngue de
pessoas surdas.
- Incentivar a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento
das atividades escolares dos filhos,
por meio do estreitamento das
relações entre as escolas e familiares.

Garantir o
acesso às
crianças ao
ensino
fundamental
para a toda a
população de 6
a 14 anos

Programa Salário
educação

PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar

especializado na Educação regular.

- Garantir em parceria com Estado e
União e instituições filantrópicas
políticas de combate à violência na
escola, inclusive pelo desenvolvimento
de ações destinadas à capacitação de
educadores para detecção dos sinais
de violência sexual, favorecendo a
adoção das providências adequadas
para promover a construção da cultura
de paz e ambiente escolar dotado de
segurança para comunidade.

PDDE- programa direto
na escola

100% durante
a vigência
deste Plano

beneficiários
de
programa
de
transferência de renda, bem como, em
colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância.

- Promover a busca, orientando a

119

FUNDEB

- Construir, reformar, ampliar e
regulamentar escolas de educação
infantil, se necessário, em parceria
com a união FNDE, através do PAR,
em conformidade com os padrões
arquitetônicos
estabelecidos
em
legislação vigente, respeitando as
normas de acessibilidade, ludicidade e
os aspectos culturais.

- Fortalecer através de parcerias com
o
Estado
e
a
União,
o
acompanhamento e o monitoramento
do acesso, da permanência e do
aproveitamento
escolar
dos
beneficiários
de
programas
de
transferência de renda, bem como das
situações
de
discriminação,
preconceitos e violências na escola,
visando
o
estabelecimento
de
condições adequadas para o sucesso
escolar dos alunos, bem como em
colaboração com as famílias e com
órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância,
adolescência e juventude.

(anual)
2016-2026

- Ministério da
Educação

PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar

-Fortalecer em parceria com o Estado
e União, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da
permanência
das
crianças
na
educação infantil, em especial dos

- Sistema de
Garantia de Direitos

- Número de
adolescentes
evadidos da escola

- Trabalhar com as famílias sobre as
temáticas álcool, tabaco e drogas.

Recursos próprios

- Conselho Tutelar

- Número de
adolescentes
matriculados na
rede estadual de
ensino (anual)

- Secretaria Estadual
da educação

PA- Programa de
aquisição de alimentos

- Garantir atendimento para população
de origem indígena, quilombola, caso
estas venham a existir.

Alfabetizar
todas as
crianças, no
máximo, até o
3º ano do
ensino
fundamental.

-93,5% até o
final deste
Plano Decenal
e reduzir em
50% a taxa de
analfabetismo
funcional

PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar

etapa de Educação Básica.

- Estruturar através de parcerias com o
Estado e União, os processos
pedagógicos de alfabetização, nos
anos iniciais do ensino fundamental,
articulando-os com as estratégias
desenvolvidas
na
educação
fundamental, com qualificação e
valorização
dos
professores
alfabetizadores
e
com
apoio
pedagógico específico, a fim de
garantir a alfabetização plena de todas
as crianças.

FNDE
PDDE- programa direto
na escola

Recursos próprios

- Número de
crianças
matriculadas na
rede escolar
municipal

Programa Salário
educação

129

FUNDEB

- Implantar em regime de colaboração
com o Estado e a União programa de
ampliação, reestruturação das escolas
por meio da instalação de quadras
poliesportivas, laboratórios, inclusive
de informática, bibliotecas, auditórios,
cozinhas, refeitórios, banheiros e
formação de recursos humanos para
educação em tempo integral.

- Secretaria
Municipal da
Educação

125
da Assistência Social

Recursos próprios

- Formação continuada de professores
para o atendimento educacional

- Fortalecer o vinculo e a comunicação
entre a família e a escola.

- Secretaria Estadual

PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar

superior a 07 (sete) horas diárias
durante todo o ano letivo, com a
ampliação progressiva da jornada de
professores em uma única escola.

- Secretaria
Municipal da saúde

RESPONSÁVEIS

-2016-2026

- Acesso a educação básica
preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de
recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados,
públicos e conveniados, conforme
necessidade identificada por meio de
avaliação do aluno.

- Conselho Tutelar

- Secretaria da
Assistência Social

PA- Programa de
aquisição de alimentos

meio de exames específicos, que
permita aferir o grau de alfabetização
de jovens e adultos com 15 anos ou
mais.

Secretaria Municipal
da Assistência Social

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

- Ministério da
Educação

PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar

- Realizar no que couber ao município,
em parceria com Estado e União, por

- Promover ações que visem melhorar
o tempo de permanência dos alunos
na escola.

FONTES DE
FIANACIAMENTO

PDDE- programa direto
na escola

educação
integral nas
escolas
públicas

- Poder Judiciário

INDICADORES

FNDE

Aumentar a
oferta de

- Secretaria
Municipal da
Educação

EIXO 4 – EDUCAÇÃO, ESPORTE e LAZER
OBJETIVO

-Realizar em parceria com o Estado e
a União, diagnóstico dos jovens e
adultos com ensino fundamental e
médio incompletos, para identificar a
demanda ativa por vagas na educação
de jovens e adultos

- Estudar a possibilidade de promover,
com o apoio da União e Estado,
através da oferta de educação básica
pública em tempo integral, por meio de
atividades
de
acompanhamento
pedagógico
e
multidisciplinares,
inclusive culturais e esportivas, de
forma que o tempo de permanência
dos alunos na escola, ou sob sua
responsabilidade, passe a ser igual ou

- Ministério do
Desenvolvimento
Social

Secretaria da
Assistência Social

PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar

- Secretaria Estadual
da educação

- Fortalecimento de convênios de
atendimento
com
instituições
especializadas na educação e
desenvolvimento de profissional de
crianças e adolescentes.

- Secretaria da
Assistência Social

- Secretaria
Municipal da
Educação

PDDE- programa direto
na escola

- Secretaria
Municipal de
Educação

-Ampliar as equipes de profissionais
da educação para atender a demanda
do processo de escolarização dos
estudantes com deficiência

- Secretaria
Municipal da
Educação

- Conselho Tutelar
-Número de
atendimentos
relacionados a
Proteção Especial.

básica e ao
atendimento
educacional
especializado,
visando a
inclusão social

- Ministério do
Desenvolvimento
Social

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

Assistência- Fundo
nacional de assistência
social- proteção social
básica

Garantir, para
toda a
população de 6
a 17 anos com
deficiência e
transtornos do
desenvolvimen
to o acesso a
educação

- Secretaria Estadual
da Assistência Social

- Ministério do
Desenvolvimento
Social

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

Social

Estabelecer
convênios
de
atendimento no âmbito regional para
questões como violência Sexual e
Medidas socioeducativas

- Ministério do
Desenvolvimento
Social

da Assistência Social

- Valorização dos trabalhadores da
Área Social.
- Ampliar a equipe de atendimento
visando a melhoria dos serviços
oferecidos pela Assistência Social

- Ministério do
Desenvolvimento
Social

básica

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

- Capacitações de forma continuada
dentro e fora do município e de
relevância no desenvolvimento do
trabalho de proteção à famílias,
crianças e adolescentes.

- Secretaria da
Assistência Social

- Secretaria Estadual
da Assistência Social

FNDE

- Executar no que couber ao
município, em parceria com o estado e
união, ações de atendimento ao
estudante da educação de jovens e
adultos por meios de programas de
suplementares
de
transporte,
alimentação e saúde, inclusive
atendimento oftalmológico e oferta de
óculos, em articulação com a saúde.

- Secretaria Estadual
da Assistência Social

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
do Adolescente

- Proporcionar a Rede de atendimento
capacitação continuada frente as
questões que envolvem família,
proteção
integral,
protagonismo,
violência, programas sociais e outras
demandas.

RESPONSÁVEIS

- Secretaria da 122
Assistência Social

FUNDEB

Programa Salário
educação

-Acompanhamento individualizado do
aluno no rendimento escolar defasado
e adoção de práticas de reforço
escolar em turno complementar,
estudos de recuperação e progressão
parcial de forma a reposicioná-lo no
ciclo escolar de maneira compatível
com sua idade.

- Conselho Tutelar

META

- Número de
crianças e
adolescente
matriculadas na
rede escolar (anual)

- Assegurar em parceria com o Estado
e união a oferta gratuita da educação
de jovens e adultos a todos que não
tiveram acesso à educação básica na
idade própria

Secretaria Municipal
de Saúde
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por Adolescentes e
sua natureza (anual)

2016-2026

Garantir
a
reinserção
de
adolescentes
submetidos
aos
programas
de
atendimento
socioeducativo do município ao
sistema escolar.

Elevar a taxa
de
alfabetização
da população
com 15

- Governo Federal
Secretaria Municipal
da Assistência Social

90% da
população na
faixa etária

- Acompanhar através de ações do
Estado o fortalecimento de programas
de educação e de cultura para a
população urbana e do campo de
jovens, na faixa etária de 15 (quinze) á
17 (dezessete) anos, e de adultos,
com qualificação social e profissional
para aqueles que estejam fora da
escola e com defasagem no fluxo
escolar.

- Secretaria
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.

- Conselho Estadual
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

- Número de
infrações cometidas

- Cooperar com a institucionalização
do programa nacional de renovação
do ensino médio, a fim de incentivar
práticas pedagógicas com abordagens
interdisciplinares estruturadas pela
relação entre teoria e prática, por meio
de
currículos
escolares
que
organizem, de maneira flexível e
diversificada, conteúdos obrigatórios e
eletivos articulados em dimensões
como ciência trabalho, linguagens,
tecnologia,
cultura
e
esporte,
garantindo-se
a
aquisição
de
equipamentos e laboratórios, a
produção
de
material
didático
específico, a formação continuada de
professores e a articulação com
instituições acadêmicas, esportivas e
culturais.

Recursos próprios

da escola em articulação com os
serviços de assistência social, saúde e
proteção á adolescência e à
juventude.

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

- Secretaria
Municipal de Obras
- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

- Número de
atendimentos
realizados e a taxa
de resolução dos
mesmos.

PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar

- Acompanhar através de ações do
Estado, a busca ativa da população de
15 (quinze) á 17 (dezessete) anos fora
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Secretaria Municipal
de Saúde

- Conselho Federal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

60% dos
adolescentes

infância e adolescência

- Sistema de
118
Garantia de Direitos

Secretaria Municipal
de Assistência Social

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

Secretaria Municipal
da Assistência Social

- APAE

- Garantir o atendimento de qualidade
dos adolescentes submetidos às

sobre a
importância da
família no
âmbito de
direitos e
deveres

- Conselho Tutelar

Assistência - Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica

- Número de
atendimentos
realizados pela
Secretaria da

Assistência - Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica

Universalizar,
o atendimento
escolar para
toda a
população de
15 (quinze) a
17 (dezessete)
anos.

- Governo estadual

- Resgatar junto as famílias questões
sobre o papel familiar, direitos e
deveres, proteção integral sobre a

- Ministério da Saúde

-Recurso próprioproteção social básica/

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
- Secretaria
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.

aquisição de alimentos

- Desenvolver em parcerias com o
Estado e a União tecnologias
pedagógicas que combinem, de
maneira articulada, a organização do
tempo e das atividades didáticas entre
a escola e o ambiente comunitário.

- Prefeitura Municipal

Realizar
campanhas de
sensibilização

- Ministério da Saúde

- Número de
atendimentos
realizados
(anualmente)

- Diagnóstico obre os
casos atendidos,
abrangendo
aspectos como a
natureza, número de
pessoas envolvidas
(anualmente)

- Número de
atendimentos que se
caracterizem pela
infração dos direitos
da criança e
adolescente que
tangem ao seu
desenvolvimento e
sua cidadania.

- Número de famílias
atendidas que
possuam crianças e
adolescestes com
deficiência

- Realizar o suporte para famílias com
crianças
e
adolescentes
com
deficiência a fim de propor ações de
cuidado a essas famílias.

- Realizar trabalho de Conscientização
das famílias atendidas sobre a
importância do acompanhamento das
condicionalidades dos Programas
Sociais.

- Número de casos
envolvendo violência

-50 % das
famílias nos
04 primeiros
anos,
chegando a
80% ao final
do Plano
Decenal.

2016-2026

- Estabelecer parceria de atendimento
entre as políticas públicas de forma a
complementar o atendimento.

Trabalhar de
maneira
integrada para
acompanhar o
cumprimento
das
condicionalida
des dos
Programas
Sociais

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

PRAZO

85% das
Crianças e
Adolescentes

das
políticas
públicas
(saúde,
educação, assistência social, esporte,
lazer), garantindo o bem-estar, o
desenvolvimento
de crianças
e
adolescentes com deficiência.

-Produzir materiais informativos sobre
o CRAS (Centro de Referência da
Assistência Social) e seus serviços.

- Secretaria Municipal
da Assistência Social

META

Promover
ações
conjuntas
(orientações,
cursos,
oficinas,
palestras) da rede de atendimento
para as famílias atendidas.

- Realizar ações que visem o
Protagonismo juvenil, focando no
exercício da cidadania de maneira
critica e responsável.

Propiciar
ações de
Inclusão aos
Programas
Sociais

- Secretaria Estadual
de Saúde

EIXO 2- LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE
AÇÃO

2016-2026

- Secretaria Estadual
de Saúde

- Trabalhar com outras políticas
públicas visando a agilidade do
registro das condicionalidades

OBJETIVO

Fortalecer o
atendimento
as famílias
através do
Serviço de
Convivência e
Fortalecimento
de Vínculos

- Secretaria Municipal
da Educação, Cultura
e Esporte.
Secretaria Municipal
de Saúde

- Secretaria Municipal
da Educação, Cultura
e Esporte.
Secretaria Municipal
de Saúde

- Número de famílias
atendidas pelo
Município no
Programa Bolsa
Família

Secretaria Municipal
de Saúde

- Ministério da Saúde
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- Secretaria Municipal
da Assistência Social

Manter
o
registro
das
condicionalidades do programa bolsa
família

- Alcançar
70% das
crianças e
adolescentes
nos próximos

- Secretaria Municipal
da Assistência Social

- Policia Civil e Militar
- Realizar trabalho preventivo através
de ações (palestras, campanhas,
gincanas) direcionadas à crianças e
adolescentes.

- Estabelecer ações integradas pela
rede de atendimento que garantam os
preceitos determinados pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente sobre a
prioridade nas políticas públicas e com
isso
garantam
o
amplo
desenvolvimento de crianças
e
adolescentes, independente de sexo,
raça, cor, religião, orientação sexual e
política ou classe social.

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

- Secretaria Municipal
da Educação, Cultura
e Esporte
-Secretaria Municipal
de Saúde

Secretaria Municipal
da Assistência Social

- Conselho Tutelar

OBJETIVO

- Ministério da Saúde

- Secretaria Municipal
da Educação, Cultura
e Esporte

- Levantamento dos
casos atendimentos
(anualmente) e
especificação das
DSTs.

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

-Secretaria Municipal
de Saúde

- Conselho Tutelar

Desenvolver
campanhas
de
conscientização integradas com a rede
de atendimento na prevenção de
DSTs.

Assistência - Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica

participação ativa de crianças e
adolescentes fora da escola, em
parceria com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à
infância, adolescência e juventude.

EIXO 3- CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

- Secretaria Estadual
de Saúde

- Recurso próprio

- Fortalecer as campanhas de uso e

- Capacitar profissionais para trabalhar
com o tema.

Promover a
reinserção
social de
adolescentes
que foram
submetidos
aos Programas
de
atendimento
socioeducativo

- Secretaria Estadual
de Saúde

- Capacitar professores para trabalhar
a prevenção no ambiente escolar

Realizar
trabalho
unificado para
a prevenção
das Doenças
Sexualmente
Transmissíveis

- Secretaria Municipal
de Saúde
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Fundo Nacional da
Saúde

- Trabalhar em parceria com
profissionais que atuem diretamente
no tema.

- Conselho Tutelar

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

Aumento
nos
repasses
da
Assistência social para os programas
sociais

- Levantamento das
principais
deficiências
constadas.

Fornecer
medicamentos
e
equipamentos
que
facilitem
o
desenvolvimento e qualidade de vida
de crianças e adolescentes com
deficiência.
- Realizar trabalho integrado de
educação sexual com toda a rede de
atendimento sobre a prevenção da
gravidez na adolescência (12 a 17
anos)

- Resolução e
encaminhamentos
dos atendimentos da
rede.

- Estabelecer que os financiamentos
destas capacitações sejam de origem
municipal, estadual e federal.

- Trabalhar com campanhas junto a
famílias sobre os Programas sociais e
suas finalidades

- Aumentar a equipe de atendimento
com especialistas que trabalhem com
as questões da deficiência.

Garantir a
manutenção e
a melhoria da
qualidade dos
serviços
ofertados pela
rede de
atendimento
socioassistenc
ial na
identificação
das violações
de direitos

- Ministério da Saúde

- Contratação de mais Psicólogos e
Psiquiatras para o atendimento das
demandas relacionadas à Saúde
Mental do Município.
- Garantir o atendimento de crianças e
adolescentes com deficiência

2016-2026

- Secretaria Estadual
de Saúde

- Número de
adolescentes que
necessitam de
internação em
clínicas
especializadas
(anual)

Reforçar
o
atendimento
especializado para adolescentes que
são
usuários
de
substâncias
psicoativas e agilizar a internação de
casos em clínicas especializadas.

Realizar o
trabalho de
inclusão de
Crianças e
Adolescentes
com
Deficiência

- Secretaria Estadual
de Saúde

- Conselho Tutelar

-Levantamento das
demandas e
resolução dos
atendimentos

- Aumento do número de consultas do
Neuropediatra
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- Secretaria Municipal
de Saúde

- Registro de
Doenças e
Mortalidade Infanto
Juvenil no município.

-Fortalecer o encaminhamento e
atendimento de casos de crianças e
adolescentes vítimas de violência
sexual.
- Ampliar o investimento na área da
Saúde tanto na área de recursos
humanos quanto na estrutura física e
de materiais visando o atendimento de
futuras demandas.
- Garantir, fortalecer para que o
Programa Saúde da Família mantenha
a cobertura de 100% do município.

- Programa de
atenção básica – PAB
- fixo e variável

- Número de
atendimento de
crianças e
adolescentes
(frequência anual)

Realizar
campanhas
de
conscientização das famílias sobre a
importância
da
proteção,
principalmente
na
infância
e
prevenção de violências, omissão e
negligência juntamente com o Sistema
de Garantia de Direitos.

80% dos
atores
Sociais

Assistência Social e
Saúde sobre as
temáticas
(anualmente)
Número de
capacitações
realizadas

- Ministério da saúde

- Manter a divulgação da importância
do aleitamento materno nas reuniões
de gestantes e nas consultas com o
ginecologista e pediatra

Desenvolver
ações que
contemplem
especificament
e a área da
Infância e
Adolescência

- Estabelecer um cronograma de
capacitações para os atores sociais
visando o enfrentamento das diversas
formas de violência em diferentes
contextos (familiar, escolar, social)

- Fortalecer o atendimento e suas
diferentes formas às crianças e
adolescentes nas diferentes esferas

Manter
o
fornecimento
de
medicamentos
contemplados
na
REMUME (Relação Municipal de
Medicamentos) e RENAME (Relação
Nacional de Medicamentos).
- Garantir o atendimento médico e
odontológico de qualidade às crianças
e adolescentes

8

www.oregionaljornal.com.br

95% dos
alunos desta
etapa na idade
recomendada

2016-2026

- Número de
crianças
matriculadas na
rede escolar
municipal (anual)

FUNDEB
FNDE

Secretaria Municipal
de Educação

PDDE- programa direto
na escola

- Secretaria Estadual
da educação

Programa Salário
educação

- Ministério da
Educação

PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar

- Fortalecer o esporte como meio de
socialização e prevenção de violência
e uso de drogas.
- Realizar campeonatos municipais e
regionais.
- Implantar e divulgar
modalidades esportivas.
- Adquirir materiais esportivos.

novas

50% das
crianças e
adolescentes

2016- 2018

- Número de
inscritos nos
programas
direcionados ao
esporte.

FUNDEB
FNDE

135
Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer

PDDE- programa direto
na escola
Programa Salário
educação
PNAE- Programa
Nacional alimentação
escolar
PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar
PA- Programa de
aquisição de alimentos
PPE - Programa
Estadual de Transporte
escolar
Recursos próprios

PNATE- programa
Nacional de transporte
escolar

(Continua na página seguinte)

PA- Programa de
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PÁGINA

Nova Esperança, Quarta-feira,
26 de Abril de 2017.

(Continuação da página anterior)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44) 3278-1270
Cep: 87.170-000 - Ourizona - Paraná

EIXO 5. PROFISSIONALIZAÇÃO E TRABALHO
OBJETIVO

AÇÃO

META

PRAZO

INDICADORES

FONTES DE

RESPONSÁVEIS

�������������������������������������������

FINANCIAMENTO
- Realizar ações de prevenção ao
Trabalho Infantil junto as crianças e
adolescentes.
- Orientar as famílias sobre
malefícios do Trabalho Infantil

Implantar
ações de
prevenção ao
trabalho
Infantil

os

Atingir 80% na
prevenção das
crianças e
adolescentes
em idade
escolar

2016-2016

Número de casos de
trabalho infantil
registrado pelo
Conselho Tutelar
(anual)

- Capacitar os atores sociais para
identificar sinais de Trabalho Infantil
em crianças e adolescentes

Assistência- Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica

Secretaria Municipal
de Assistência Social

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

-Recurso próprioproteção social
básica/ especial/
benefícios eventuais

EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2017
PREGÃO PRESENCIAL 31/2017- PMO
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

- Conselho Tutelar

Contratada: J. V. EMPREENDIMENTOS LTDA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR,

- Sistema de Garantia
de Direitos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Duração: 12 (doze) meses
Valor: R$ 6.175,00 (Seis mil, cento e setenta e cinco reais)

-Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente

Implementar
Programas de
Aprendizagem
direcionados à
adolescentes

Implantar
Programas
de
Aprendizagem
no
município,
principalmente
voltado
para
adolescentes de baixa renda.
- Implantar cursos de educação
profissional técnica no ensino médio

- Atingir 80%
dos
adolescentes
cujas famílias
participam de
Programas
Sociais

- 2016-2026

-Número de
Programas de
Aprendizagem e
número de inscritos

Assistência- Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica
-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

Data da Assinatura: 17 de abril de 2017.

- Secretaria Municipal
de Assistência Social

Ourizona-PR, 17 de abril de 2017
2017.

-Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

- Sistema de Garantia

-Recurso próprio-

Ampliar a
oferta de
Programas de
Qualificação
Profissional
para
adolescentes
visando o
mercado de
trabalho

- Diagnosticar quais as profissões de
acordo com perfil socioeconômico do
município

- Até 80% dos
adolescentes
cujas famílias
participam de
Programas
Sociais

- Incentivar os adolescentes que
possuem famílias em áreas rurais a se
especializarem para o trabalho no
campo.

- 2016-2026

-Número
de
Programas
de
Aprendizagem
e
número de inscritos

proteção social
básica/ especial/
benefícios eventuais

de Direitos

-Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente

- Secretaria Estadual
da Educação

Assistência- Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica

-Secretaria Municipal
de Assistência Social

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

Implementar
programas
que
desenvolvam as capacidades e
habilidades e potencialidades dos
adolescentes do município

-Recurso próprioproteção social
básica/ especial/
benefícios eventuais
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2017
PREGÃO PRESENCIAL 31/2017- PMO
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR

- Ministério da
Educação

Contratada: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR,

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL

-Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

Duração: 12 (doze) meses
Valor: R$ 18.395,00 (Dezoito mil, trezentos e noventa e cinco reais).

- Sistema de Garantia
de Direitos

Data da Assinatura: 17 de abril de 2017.
Ourizona-PR, 17 de abril de 2017.

- Secretaria Estadual
da Educação

-Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente

- Ministério da
Educação

FONTES DE

RESPONSÁVEIS

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

AÇÃO

META

PRAZO

INDICADORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

- Reforçar a importância do trabalho
em Rede
Estabelecer
cronograma
de
atividades (discussão de casos,
campanhas, palestras e outros)

100% da rede
de
atendimento

2016-2026

- Número de
Reuniões da Rede
- Numero de
encaminhamentos

- Estabelecer pessoas de referência
em cada segmento do Sistema de
Direitos

Assistência - Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica

- Número de
resolução de casos

-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

- Diagnóstico de
atendimento sobre
as principais
demandas da rede.

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

- Sistema de
Garantia de Direitos

Manter o
funcionamento
das duas
Instâncias

2016-2026

- Funcionamento
regular conforme
estabelece o
Estatuto da Criança
e do Adolescente

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)

-Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

f ) Objeto da Licitação

-Proporcionar
conhecimento
sobre o
Estatuto.

2016-2026

-Número de
denúncias
encaminhadas ao
Conselho Tutelar,
bem como seu teor.

-Trabalhar com temas que próximos a
comunidade
(violência,
trabalho
infantil, direitos e deveres entre
outros).

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente
Assistência - Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica
-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense

- Divulgar números de telefone e
órgãos responsáveis pela aplicação e
fiscalização do Estatuto.

-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

- Aprimorar os Protocolos de
atendimento visando a rapidez e
proteção à vítima.

Até 80% das
Vitimas de
Violência

2016-2026

- Estabelecimento de formulário
padrão com orientações para o
encaminhamento da vítima.

Número de
atendimentos
encaminhados a
Rede de
atendimento.

Assistência - Fundo
nacional de
assistência socialproteção social básica
-Estado- proteção
social básica- piso
paranaense
-Recurso próprioproteção social básica/
especial/ benefícios
eventuais

Secretaria Municipal
de Saúde

Lote: 2
Lote: 3

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

PRAZO

INDICADORES

FONTES DE

Lote: 1

- Estimular que os adolescentes que
não são membros que enviem
propostas para o Conselho.

Garantir a
presença de
01
adolescente
como membro
efetivo do
Conselho.

02 anos

- Participação do
adolescente em
Reuniões Ordinárias
do Conselho

-Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente
- Recurso próprio

- Conselho Tutelar

aprimoramento.

2016-2026

Municipais

- Garantir aos Conselheiros do
CMDCA acesso aos dados dos
diferentes políticas públicas, a fim de
produzir
diagnósticos
sobre
a
realidade das mesmas.

Número de eventos
de capacitação e sua
relevância para o

- Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e

desempenho do
papel de Conselheiro

Adolescente
- Recurso próprio

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente
- Secretaria 140
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.

O MUNICÍPIO DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua
presidente Getúlio Vargas, 177, inscrito no CNPJ/MF. Sob n.º 75.731.000-0001-60, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor
Fausto Eduardo Herradon, Ratifica a Inexigibilidade de Licitação n.º 05/2017, nos termos do
Artigo 25,I, combinado com Art. 62, § 3°, inciso II, respectivamente, da Lei Federal n.º 8.666/93
e suas alterações, conforme quadro abaixo.

- Conselho Tutelar

RESPONSÁVEIS

- Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente.

Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do

Adolescente 141
- Poder Executivo
- Poder Judiciário
- Poder Legislativo

Maior
participação
da população
e divulgação
dos trabalhos
realizados
pelo CMDCA

- Publicizar o Orçamento Público
Municipal para o planejamento e
implantação de políticas públicas para
a infância e adolescência.

Executar o
2016-2026
-Participação nas
repasse de
discussões sobre o
recursos para
Orçamento Público
área da
Municipal e aumento
PREFEITURA
OURIZONA
Infância e MUNICIPAL DE dos
recursos.
- Efetivar o Orçamento Criança e Adolescência.
Adolescente.

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente

- Proporcionar que a população tenha
mais acesso ao trabalho do CMDCA
por meio de reuniões itinerantes,
divulgação de atas em locais públicos
ou o site da prefeitura.

Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente

Aumentar a
divulgação dos
trabalhos
realizados
pelo CMDCA.

2016-2026

- Efetividade na
implantação de
Políticas Públicas
para a Infância e
adolescência

- Recurso próprio

Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 05/2017
CNPJ/MF. N.º 76.484.013/0001-45

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS
PRÉDIOS PÚBLICOS.
Data da Assinatura: 25 de abril de 2017.
Dotação Orçamentária:
Projeto/Atividade
2.051.3390.39

Recurso
1

Despesa/Ano
367/2017

2.070.3390.39

1

48/2017

2.048.3390.39

1

354/2017

2.019.3390.39

1

116/2017

2.022.3390.39

103

152/2017

2.034.3390.39

1

222/2017

2.069.3390.39
2.017.3390.39
2.073.3390.39

1
1
1

337/2017
107/2017
133/2017

2.063.3390.39

104

205/2017

2.065.3390.39
2.037.3390.39
2.038.3390.39

1
303
303

378/2017
245/2017
256/2017

Descrição
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS E HORTAS
COMUNITÁRI
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO
ASSISTÊNCIA S
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO CEMITÉRIO
PÚBLICO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
INFANTIL, CREC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE
ESPORTES
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELENA
MARIA PEDRONI
MANTER O DPTO DE MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

Paço Municipal de Floraí, Estado do Paraná, aos 25 de abril de 2017.

- Poder Executivo
- Poder Legislativo

- Recurso próprio

Conselho Municipal
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

Divulgação
dos
Projetos
e
estratégias de ação e as deliberações
do Conselho.

FAUSTO EDUARDO HERRADON
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato nº 62/2017 – MF.
REF.: INEXIGIBILIDADE Nº. 05/2017
PARTES: Município de Floraí e a empresa: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR
OBJETO: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS.
VALOR: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: PRAZO INDETERMINADO
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 25/04/2017.

6 - MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

_______________________
Fausto Eduardo Herradon
Prefeito Municipal
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MONITORAMENTO DO PLANO DECENAL

O Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um grande passo para consolidação
do Estatuto da Criança e do Adolescente em nossa sociedade. Desta forma é de extrema
importância que os mesmos sejam monitorados e avaliados de maneira consistente buscando
adequá-lo as novas demandas sociais. Destacamos que o Plano Decenal é um instrumento de
todas as políticas públicas do município, portanto deve-se observar o princípio da prioridade
determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente irá seguir como modelo o Monitoramento estabelecido no Plano
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná:

“O acompanhamento deve ser entendido como um processo permanente, que ocorrerá ao longo
de todo o período de execução do Plano Decenal, sendo que os responsáveis pelas ações112
deverão acompanhar atentamente cada etapa de sua implementação, promovendo o registro
contínuo da realização das ações, e criando, assim, bases estruturadas para o monitoramento. O
monitoramento é um importante instrumento para acompanhar metas e prazos de execução e a
implementação das ações, visando mensurar se os resultados esperados foram alcançados . Já a
avaliação é um momento reflexivo

, que avalia todo o processo e resultado para verificar a

efetivação das políticas públicas propostas no Plano Decenal. Assim, é necessário estabelecer
um fluxo de monitoramento e avaliação das ações dos órgãos e instituições que possuem
responsabilidade com relação às ações estabelecidas. ”
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Senado Federal, Centro
Gráfico, 1988.
BRASIL. Lei n 8.742, de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Brasília,
1993.

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO P/ Empresas: M.E e E.P.P

PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017.
REGISTRO DE PREÇO

O Município de Atalaia, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00
horas do dia 10 de maio do ano de 2017, na sua sede à Praça José Bento dos Santos nº 2,
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM para seleção das melhores
propostas para contratação de micro empresa, empresa de pequeno porte ou micro
empreendedor individual para eventual entrega imediata de Marmitex, devidamente embalada
de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Atalaia.
As despesas do objeto do edital em epígrafe correrão á conta de recursos próprios da
administração.
Poderão participar desta licitação os interessados deste município devidamente
CADASTRADOS, inscritos no cadastro desta Administração e os NÃO CADASTRADOS,
consoante a Lei nº 10.520/2002 e seu regulamento, Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar nº 147/2014 e suas alterações e Lei nº 8.666/1993, com suas alterações
posteriores
Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a
sanção prevista no Inciso III do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a
sanção prevista no Inciso IV do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar na presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e
empresas enunciados nos Incisos I, II e III do Artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
Não poderão participar empresas em consórcio e os que não se enquadram em MEI,
ME, E EPP.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS
1
O presente Edital poderá ser examinados no endereço supra mencionado e adquiridos,
junto à Comissão Permanente de Licitação.
Atalaia/PR., 24 de abril de 2017.

BRASIL. Lei nº 12.594/2005. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Senado Federal,
2006.
BRASIL. Lei nº 8.069/1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Senado Federal, Brasília, 2011.
FJP- Fundação João Pinheiro
IBGE- Instituto Brasileiro De Geografia Estatística
IPARDES- Instituto Paranaense De Desenvolvimento Econômico e Social
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IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
SUBPLAN - Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional do
Ministério Publico do Paraná
PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

18.395,00

6.175,00

Total por Fornecedor:

2

18.395,00

Total:

7

24.570,00

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.
Participação
na discussão e
elaboração do
Orçamento
Criança e
Adolescente
do Município

0,0000

2

Dotação(ões): 6.027.4.4.90.52.00.00.00.00 (150), 2.020.4.4.90.52.00.00.00.00 (450)

Secretaria Municipal
de Saúde

- Estimular a participação políticas de
adolescentes como um todo na vida
política da cidade.
Até 80% dos
Conselheiros

1.200,00
4.975,00

5

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Secretaria Municipal
da Assistência Social

- Realizar trabalho informativo sobre o
papel do Conselho junto aos
adolescentes, principalmente nas
escolas.

- Garantir capacitação continuada para
os
Conselheiros
em
diferentes
temáticas,
visando
seu

0,0000
0,0000

- 003599 - REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP

P
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
ESTADO DO PARANÁ

FINANCIAMENTO
Garantir
a
participação
de
adolescentes no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente
como membro efetivo.

2
3

Total por Fornecedor:

CONTRATADA:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
PARANÁ SANEPAR
META

Média Descto (%)

- 002884 - JV EMPREENDIMENTOS LTDS ME
- 002884 - JV EMPREENDIMENTOS LTDS ME

- Secretaria
Municipal da
Educação, Cultura e
Esporte.

EIXO 7. REFORMA POLÍTICA DO CMDCA
AÇÃO

(em Reais R$)
Total dos Itens

Qtde de Itens

Secretaria Municipal
da Assistência Social

- Recursos Próprios

capacitação
continuada
dos Membros
do CMDCA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

-Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente

Promover

60/2017
31/2017-PR
PREGÃO PRESENCIAL
17/04/2017
Sequência: 0
17/04/2017

- Poder legislativo

violência

Estimular a
participação
dos
Adolescentes
no CMDCA

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:

139

- Realizar junto à população palestras
e distribuição de material informativo
sobre o Estatuto da Criança e
Adolescente em diferentes espaços
públicos.

OBJETIVO

60/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

- Poder Judiciário

- Garantir que o CMDCA possua local
para a realização das reuniões, bem
como a garantia de sua constituição
respeitando a paridade entre o poder
público e da sociedade civil, sem
interferências em suas deliberações.

Instalar
Protocolos de
atendimento à
crianças e
Adolescentes
vítimas de

66/2017
15/03/2017

Data do Processo:

O(a) Prefeito Municipal, MANOEL RODRIGO AMADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

- Poder Executivo

realização de seu trabalho.

Promover
campanhas de
conscientizaçã
o sobre o
Estatuto da
Criança e do
Adolescente.

Processo de Licitação:

Folha: 1/2

dos Direitos da
Criança e do
Adolescente

- Recursos Próprios de
outras Secretárias
- Garantir que o Conselho Tutelar
possua todas as condições de
atendimento (instalações próprias e
apropriadas, veiculo para locomoção,
materiais de consumo, número mínimo
de conselheiros estabelecidos por lei,
direitos trabalhistas, proteção) para a

Processo Administrativo:

138
- Conselho Municipal

-Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescente

Garantir todas
as condições
necessárias de
funcionamento
ao Conselho
Tutelar e
CMDCA

Nr.: 31/2017 - PR

76.282.672/0001-07
CNPJ:
RUA BELA VISTA, 1014
87170-000
C.E.P.:
- Ourizona - PR

FINANCIAMENTO

Fortalecer o
sistema de
Garantia de
Direitos

PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO PARANÁ

EIXO 6. SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS
OBJETIVO

9

www.oregionaljornal.com.br

Nova Esperança: Edição nº 2887 / Colorado: Edição nº 1974

FÁBIO F. VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
Pre
Pregoeiro

>> >> Este Processo Licitatório É ""E.X.C.L.U.S.I.V.O "" para as Modalidades de
EMPRESAS: MEI, ME e EPP "" >>Dos Direitos à Empresas: ME, MEI e EPP:
##NOTA>> Os Direitos e Obrigações destas empresas {{ ME, MEI e EPP}} em Processos
Licitatório mesmo que não conste expressamente neste edital, RESPEITARÁ a Lei
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
##NOTA 2 >> Toda a Documentação de Habilitação e Fiscal "" DEVERÁ"" ser
Apresentada pela Licitante, mesmo que a ""Situação"" esteja IRREGULAR, sem a
Apresentação destes a Licitante SERÁ CONSIDERADA ""Inabilitada"" pela Ausência de
Documentação;
##NOTA 3 >> Havendo ""Restrição"" na Comprovação da Regularidade Fiscal FICA
Assegurado prazo de 5 (cinco) dia úteis para a Regularização da Documentação {{ a
contar da data que a licitante foi declarada Vencedora}}, podendo ser prorrogado por
igual período, a pedido da Licitante.

Ourizona, 17 de Abril de 2017.

-------------------------------------------------------------------------MANOEL RODRIGO AMADO

PÁGINA

Nova Esperança, Quarta-feira,
26 de Abril de 2017.

www.oregionaljornal.com.br

Nova Esperança: Edição nº 2887 / Colorado: Edição nº 1974
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Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________________________
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO
A prefeita Municipal, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termo:
a) LICITAÇÃO Nrº: 12/2017
b) PROCESSO Nrº - 43/2017
c) Modalidade – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO
d) Data Homologação: 20/04/2017
e) Objeto Homologado:

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÕES DE CAMPEONATOS AO LONGO DO ANO .
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
FORNECEDOR: LOTE: LIGA DE FUTEBOL DE COLORADO
CNPJ/CPF: 76.724.384/0001-57
LOTE 01: Foi valorizado no valor de R$ 22.946,00 (vinte e dois mil e novecentos e quarenta e seis reais).

Paranapoema, 20 de Abril de 2017.

___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
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Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

MARLY LOPES PATRIOTA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGOEIRO DO PROCESSO LICITATÓRIO
A prefeita Municipal, LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termo:
a) LICITAÇÃO Nrº: 15/2017
b) PROCESSO Nrº - 49/2017
c) Modalidade – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO
d) Data Homologação: 25/04/2017
e) Objeto Homologado: O PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
__________________________________________________________________________________________

Rua. Dr. José Cândido
216, Centro,
fone fax: 0**44
– 3342-1133
- E-mail: pmpoema@bol.com.br
PARA FORNECIMENTO
DEMuricy,
MATERIAL
DE EXPEDIENTE,
BEM
COMO MATERIAIS
DE SERVIÇOS GRÁFICOS .

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Fornecedor: L.F.CORRÊA – GRÁFICA
CNPJ/CPF: 04.400.137/0001-94
LOTE ÚNICO: Foi valorizado no valor de R$ 185.900,00 (cento e oitenta e cinco mil e novecentos reais).
Paranapoema, 25 de Abril de 2017.

___________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
SRª PREFEITA: LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
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Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
MARLY LOPES PATRIOTA
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Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________________________
REPUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2017
AVISO DE LICITAÇÃO
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO DO
PARANÁ, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O
EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N 16/2017 – MENOR PREÇO POR LOTE, O QUAL TEM A
SEGUINTE FINALIDADE:
DO

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE

OBJETO:

CONSTRUÇÃO,

FERRAMENTAS,

MATERIAL

HIDRÁULICO,

DESTINADO

AO

ATENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PREGOEIRO
EXTRATO CONTRATO Nº 908-544/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATADO: ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS - ME:
: pessoa
jurídica inscrita no CNPJ: 21.432.648/0001-07, com sede na Rua
Presidente Castelo Branco, 504, representado pelo Sr. Alessandro
Barbosa,
CI.RG
n.º
7.373.237-9
–
SSP/PR,
e
CPF
sob
nº
045.055.479-14, residente e domiciliada na cidade de Atalia, CEP:
87630-00, Estado do Paraná.
__________________________________________________________________________________________
OBJETO:
Contratação de banda para festividade de comemoração ao
Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br
dia do Rua.
trabalhador.

VIGÊNCIA: O p r e s e n t e C o n t r a t o v i g o r a r á
(dois) meses a partir da assinatura.

ENTREGA DE ENVELOPES

OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE
PREENCHIDOS, DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:30 HORAS DO
DIA 15 DE MAIO DE 2017.

DATA ABERTURA

A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ
REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, ÁS 09:00 HORAS, NA SALA
APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.

Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser obtida na
sede da Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy - 216 centro ou através do telefone (44)
3342-1133, em horário comercial.
PARANAPOEMA, 25 DE ABRIL DE 2017.
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________________________________________________
Estado do Paraná
LEURIDES
CNPSAMPAIO
J nº 76.97FERREIRA
0.391/000NAVARRO
1-39
MUNICIPAL
DE
_____________________PREFEITA
_________
__________
__PARANAPOEMA
___________________________________
EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2017

pelo

prazo

VALOR: P e l a
Prestação
dos
Serviços,
objeto
do
Contrato,
a
CONTRATANTE
pagará
a
CONTRATADA,
quantia
de
R$
8.000,00
(oito
mil
reais),
apresentação de nota Fiscal .
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do
contrato correrão por conta de dotações orçamentárias:

de

02

presente
sobre
a
mediante

presente

06.006.13.392.0032.2247.339039.0000 - 388

Paranapoema, 25 d e A b r i l d e

2017.

____________________________________________________
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

AVISO DE LICITAÇÃO
O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DE PARANAPOEMA - ESTADO DO PARANÁ,
COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE SE ENCONTRA ABERTA A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO, O EDITAL DE PREGÃO REGISTRO
DE PREÇO N 20/2017 – MENOR PREÇO POR ITEM, O QUAL TEM A SEGUINTE FINALIDADE:

__________________________________________________________________________________________
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE

PADARIA (PÃES, SALGADOS, BOLOS E DERIVADOS), EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS

______________________________________________________________________________
MUNICIPAIS
DO
MUNICÍPIO
DE
PARANAPOEMA/PR,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
____________
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Rua. Dr. José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br

ENTREGA DE ENVELOPES

OS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE HABILITAÇÃO, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS,
DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ ÀS 08:30 HORAS DO DIA 11 DE MAIO DE 2017.

DATA ABERTURA

A ABERTURA E JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE
MAIO DE 2017, ÁS 08:40 HORAS, NA SALA APROPRIADA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARANAPOEMA.

Qualquer informação referente ao presente processo poderá ser obtida na sede da
Prefeitura Municipal de Paranapoema, Rua Dr. Jose Candido Muricy - 216 centro ou através do telefone (44) 3342-1133, em
horário comercial.

PARANAPOEMA, 25 DE ABRIL DE 2017.

________________________________________________
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
TERMO ADITIVO Nº 04/2017 AO CONTRATO Nº 445-85/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede na rua Dr. José Cândido Muricy nº 216, inscrito no CNPJ nº
76.970.391/0001-39, doravante denominada CONTRATANTE, representada pela (a) Prefeita (a) Municipal, Srª.

LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira, casada, portador da CIRG n. 2.256.731-4 SSP-PR e, C.P.F. n
564.385.839-87, residente e domiciliada na Av. Paranapanema Nº 551, na cidade de Paranapoema, e:

______________________________________________________________________________
CONTRATADA: RCP NETWORKS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob nº 05.745.961/0001-49, com____________
sede na Av. Paraná, nº 131, – cidade – Colorado estado do PR –
Rua. Dr.
Joséato
Cândido
Muricy, 216,
Centro,
fax: 0**44
– 3342-1133
E-mail: nacionalidade
pmpoema@bol.com.br
CEP 86690-000,
neste
representada
pelo
Sr. (a)fone
ROSANA
CLAUDIA
PAIÃO -BORRI,
brasileira, estado
casada, portador do RG 4.754.756-3 SSP/PR e CPF 894.353.209-10, residente e domiciliado na Rua tulipas nº 123,
jardim das Primaveras, CEP. 86.690-000, na cidade de Colorado – Estado - PR
As Clausulas 1º a 3º passarão a ter a seguinte redação:

1. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA
Fica aditivado o contrato até dia 29 de Março de 2018.
CLÁUSULA TERCEIRA – do valor – O Valor atualizado do presente termo aditivo passa a ser de R$ 1.669,65
(Hum mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
E por estarem acordadas as partes assinam o presente termo em duas vias de igual teor e valor, com
presença de 2 (duas) testemunhas, para os efeitos legais.
Paranapoema - PR, 28 de Março de 2017.
_______________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO – Prefeita Municipal
CONTRATANTE
_________________________________

RCP NETWORKS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CONTRATADA
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Estado do Paraná
CNPJ nº 76.970.391/0001-39
_____________________________________________________________________________

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2017
RATIFICO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2017 – P.M.P, NA FORMA DOS
PARECERES DA LEI
FUNDAMENTAÇÃO: LEI
inviabilidade de competição.

8666

ART

25

é

inexigível

a

licitação

quando

houver

__________________________________________________________________________________________

OBJETO:

Rua. Dr.José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br
CONTRATAÇÃO

DE

BANDA

PARA

FESTIVIDADE

DE

COMEMORAÇÃO

TRABALHADOR.

EMPRESA: ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS - ME.
CNPJ: 21.432.648/0001-07
VALOR CONTRATADO: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06.006.13.391.0032.2249.339039.0000 - 348

PRAZO DE ENTREGA: PARCELADO

LOCAL E DATA: PARANAPOEMA, 24 de Abril de 2017

----------------------------------------------LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITA MUNICIPAL

AO

DIA

DO

Rua. Dr.José Cândido Muricy, 216, Centro, fone fax: 0**44 – 3342-1133 - E-mail: pmpoema@bol.com.br

10

PÁGINA

Nova Esperança, Quarta-feira,
26 de Abril de 2017.

62

63

CONTRATO Nº 906-542/2017

Pelo presente contrato administrativo as partes: MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA,
pessoa
jurídica
de
direito
público
inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
76.970.391/0001-39, com sede na Rua Dr. Jose Cândido Muricy, 216, no
Município de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Exmo.
Prefeita Municipal – Senhora LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, brasileira,
casada, residente e domiciliado a Av. Paranapanema, 551 - PARANAPOEMA Estado do Paraná;, portador da cédula de identidade nº
RG n 2.256.731-4
e, C.P.F. n 564.835.839-87, doravante denominado contratante e
a Empresa
L.F.CORRÊA - GRÁFICA, CNPJ: 04.400.137/0001-94, sediada na Rua São Paulo, 414,
no Município de Colorado, neste ato representado pelo Srº APARECIDO CLAUDEMIR
CORREA, RG: 3.320.344-6 SSP/PR E CPF: 458.931.289-15, domiciliado e residente
na cidade de COLORADO, Estado do PARANÁ, doravante denominada contratada, têm
entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93,
em razão da licitação pela modalidade Pregão na forma presencial do tipo menor
preço por lote,
autuada sob o nº 15/2017-PMP, devidamente ratificada,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO CONTRATUAL
Constitui
objeto
deste
contrato
de
REGISTRO
DE
PREÇOS
PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE,
BEM
COMO
MATERIAIS
DE
SERVIÇOS
GRÁFICOS,
em
quaisquer
quantidades, podendo ou não atingir a totalidade licitada, conforme quantidades
e especificações constantes no Anexo I, que é parte integrante do presente
edital.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR CONTRATUAL
Pela aquisição constante na Cláusula Primeira, o contratante pagará
à contratada o valor de R$ 185.900,00 (cento e oitenta e cinco mil e
novecentos reais).
Lote único:
Item

1
2

3

ADESIVOS

5

6

7

8

9

10

CAMPANHA

VACINAÇÕES ANUAIS - IMP UNID
01 COR MEDIDA 2X2 CM

ATESTADO
MÉDICO
SUFITE 75G - IMP 2 COR BLOCOS
- 15X20CM
BLOCOS FICHA DE
RECOMENDAÇÕES
20X30CM
BLOCOS
50X2
VIAS - CARBONADOS -IMP COR
BLOCOS

4

REQUISIÇÕES

CARIMBO

COLOP

12

13

14

15

16

17

Quant.

Valor
Máx.
Unit.

Valor
Max.Total.

2500

R$
0,18

R$ 450,00

GRAFICA
DO TIO

200

R$
14,80

R$ 2.960,00

GRAFICA
DO TIO

20,

30

AUTOMATICO
CARNE
IPTU
COUCHE
170G MEDIDA
30X11CM
IMP
CROMIA - C/ VISOR
CARTAZES DIVERSOS TEMAS
ADMNISTRAÇÃO
COUCHE
170G
IMP
CROMIA
46X64CM
BLOCOS DE DECLARAÇÃO
DE
ACOMPANHAMENTO PACIENTE
NUCLEO
DE
SAUDE
-SUFITE 75G - IMP 1 COR
- 14X20CM

Unid
UNID

UNID

Unid

MARCA

GRAFICA
DO TIO

30

R$
33,00

R$ 990,00

150

R$
16,10

R$ 2.415,00

GRAFICA
DO TIO

20

R$
35,10

R$ 702,00

GRAFICA
DO TIO

20

R$
23,20

R$ 464,00

40

R$
82,00

R$ 3.280,00

3000

R$
0,65

R$ 1.950,00

DE

EXAMES 50X2 VIAS 16X20 BLOCOS
CM - CARBONADO - IMP 1
COR
BLOCOS DE AUTO TERMO 50X4 VIAS - CARBONADO - BLOCOS
MEDIDA
20X30CM - IMP 01 COR
CADASTRO HIPERTENSO
DIABETICO
SULFITE
BLOCOS
75G 20X30 IMP 1 COR

CARTEIRAS
11

Unidad
e

Descrição

500

20

R$
3,20

R$
31,00

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PLANEJAMENTO

CARTÕES
INDENTIFICAÇÃO
DO PACIENTE
SULF 180G UNID
FRETE E VERSO 10X7 CM
CERTIFICADOS DE CURSOS
DIVERSOS TEMAS PAPEL
COUCHE
230
G
- UNID
IMPRESSÃO
CROMIA - MEDIDA 20X30
CONVITES P/
DIVERSAS
COMEMORAÇÕESCOUCHE UNID
230G
IMP
CROMIA
14X20CM
BLOCOS REGISTRO DIARIO
DE VACINAS - MAIORES DE
7 ANOS - PAPEL SUFITE Unid
90G IM P 1 COR

32

33

34

35

36

37

BLOCOS REGISTRO DIARIO
DE VACINAS - MENORES DE
7 ANOS - PAPEL SUFITE BLOCOS
90G IM P 1 COR

FICHA

DEVOLUÇÃO

LIVRO

BIBLIOTECA - SUF 180G IMP 1 COR 8X15CM
FICHA
DO
LEITOR
P/
BIBLIOTECA - SUF 180G
F/V - IMP 1 COR 8X15CM
FICHA
HORARIO
ODONTOLOGIA 10X8CM CARTOLINA - IMP
1 COR F/VERSO
FICHA
LIVRO
P/
BIBLIOTECA - SUF 180G IMP 1 COR - 12X8CM
FOLDER´S DIVERSOS TEMAS
DA
SAUDE - COUCHE 115G F/V
20X30CM
IMP
CROMIA
FOLDERS DIVERSOS
DEPARTAMENTOS
DA
PREFEITURA
IMP
CROMIA15X20CM
COUCHE 150G F/V

R$ 1.600,00

R$ 620,00

GRAFICA
DO TIO
GRAFICA
DO TIO

39

40

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

2000

R$
1,45

1000

R$
1,45

R$ 2.900,00

R$ 1.450,00

2000

R$
0,71

R$ 1.420,00

R$
0,71

R$ 1.420,00

1000

R$
3,15

R$ 3.150,00

2000

R$
1,20

R$ 2.400,00

2000

GRAFICA
DO TIO
GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

10

R$
45,00

R$ 450,00

GRAFICA
DO TIO

10

R$
45,00

R$ 450,00

GRAFICA
DO TIO

R$
0,90

R$ 2.700,00

UNID

3000

R$
1,05

R$ 3.150,00

GRAFICA
DO TIO

UNID

4000

R$
1,10

R$ 4.400,00

GRAFICA
DO TIO

UNID

3000

R$
1,02

R$ 3.060,00

GRAFICA
DO TIO

UNID

4000

R$
0,85

R$ 3.400,00

GRAFICA
DO TIO

BLOCOS

100

R$
16,90

R$ 1.690,00

GRAFICA
DO TIO

BLOCOS

20

R$
17,50

R$ 350,00

GRAFICA
DO TIO

FICHA

1000

R$
0,90

R$ 900,00

BLOCOS

10

R$
30,00

R$ 300,00

FICHA

500

R$
0,75

R$ 375,00

BLOCOS

30

R$
30,00

R$ 900,00

GRAFICA
DO TIO

UNID

1000

R$
0,90

R$ 900,00

GRAFICA
DO TIO

UNID

5000

R$
0,65

R$ 3.250,00

UNID

5000

R$
0,65

R$ 3.250,00

GRAFICA
DO TIO

FICHA

1000

R$
0,40

R$ 400,00

GRAFICA
DO TIO

UNID

5000

R$
0,65

R$ 3.250,00

GRAFICA
DO TIO

Unid

5000

R$
0,42

R$ 2.100,00

GRAFICA
DO TIO

7000

R$
0,42

R$ 2.940,00

GRAFICA
DO TIO

2000

R$
1,05

R$ 2.100,00

GRAFICA
DO TIO

1000

R$
1,25

R$ 1.250,00

GRAFICA
DO TIO

1000

R$
1,25

R$ 1.250,00

50

R$
25,50

R$ 1.275,00

GRAFICA
DO TIO

UNID

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO
GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

R$ 1.020,00

GRAFICA
DO TIO

42

LIVRO CHAMADA DO ALUNO
P/ ESCOLAS MUNICIPAIS C/ 42 PAGINAS - IMP UNID
1
COR
SUF
90G
MEDIDA 20X30CM

100

R$
34,00

R$ 3.400,00

GRAFICA
DO TIO

43

BLOCOS DE FICHA AMARELA
- URGENCIA/ EMERGENCIA BLOCOS
- IMP 1 COR - 20X30CM

50

R$
30,00

R$ 1.500,00

GRAFICA
DO TIO

44

NOTIFICAÇÃO
RECEITA
AZUL"B - B1 e B-2" C/
BLOCOS
50 FLS SUPERBOND
AZUL 75G 10X25 CM

30

R$
27,00

R$ 810,00

GRAFICA
DO TIO

45

PANFLETOS
DIVERSOS
TEMAS DA ADMINISTRAÇÃO
Unid
15X20CM
F/V
P
COUCHE 90G

5000

R$
0,42

R$ 2.100,00

GRAFICA
DO TIO

5000

R$
0,42

R$ 2.100,00

GRAFICA
DO TIO

100

R$
29,50

R$ 2.950,00

GRAFICA
DO TIO

500

R$
3,10

R$ 1.550,00

GRAFICA
DO TIO

1000

R$
3,10

R$ 3.100,00

GRAFICA
DO TIO

500

R$
3,10

R$ 1.550,00

GRAFICA
DO TIO

20

R$
31,00

R$ 620,00

GRAFICA
DO TIO

BLOCOS

600

R$
23,50

R$
14.100,00

GRAFICA
DO TIO

BLOCOS

300

R$
23,50

R$ 7.050,00

GRAFICA
DO TIO

BLOCOS

50

R$
25,00

R$ 1.250,00

BLOCOS

30

R$
34,50

R$ 1.035,00

BLOCOS

180

R$
16,50

R$ 2.970,00

5000

R$
0,24

R$ 1.200,00

GRAFICA
DO TIO

200

R$
16,50

R$ 3.300,00

GRAFICA
DO TIO

3000

R$
0,29

R$ 870,00

GRAFICA
DO TIO

500

R$
3,10

R$ 1.550,00

GRAFICA
DO TIO

50

R$
30,50

R$ 1.525,00

GRAFICA
DO TIO

PANFLETOS
LIMPEZA
PUBLICA
SULFITE
56G
UNID
15X20 CM - IMP 01 COR
F/VERSO
PAPEL OFICIO
TIMBRADO
- C/ 50 FOLHAS PAPEL
SULFITE
75
G
IMP.
CROMIA
MEDIDA
20,7X21CM PARA DIVERSOS
DEPTOS DA
PREFEITURA
BLOCOS
PASTAS
INDIVIDUAL
DO
ALUNO PARA ESCOLAS
UNID.
MUNICIPAIS -SULFITE 240 G - MEDIDA
57X36 CM
DOBRADA - IMP 01 COR

50

51

52
53

54

55

56

57

P/

DOCUMENTOSC/

ABAS

UNID

MEDIDA

PASTAS P/
DEPARTAMENTO
SAUDE DIVERSOS FINS UNID
TRIPLEX 280G - CROMIA MED 56X42 CM

PRESCRIÇÃO
MÉDICA
SULFITE 75 G 20X30 CM - BLOCOS
IMP 01 COR - F/V

RECEITUARIO
MÉDICO
C/ 50 JGS 2 VIAS 16X20
CM
IMP
1
COR
CARBONADO
RECEITUARIO
MÉDICO
CONTROLE
ESPECIAL50X2 VIAS CARBONADO
BLOCOS
DE
GUIA
DE
REFERENCIA
E
CONTRA/REERENCIAF
C/
50X2
VIAS F/V 20X30 CM
-CARBONADO
RELATORIO
DIARIO
DE
SERVIÇO ANTIVETORIAL
PROGRAMA
NACIONAL
CONTROLE DA DENGUE C/
100
FLS
SULFITE
75G
20X30 CM
- IMP 1 COR
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS
E PRODUTOS IMP 01 COR 50X2 VIAS - 20X14 CM CARBONADO

CUPONS
DE
SORTEIO
DE
BRINDES
PARA
VARIAS
COMEMORAÇÕES
CRAS
- UM
PAPEL COUCHE 170G - IMP

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

CROMIA
BLOCOS
58

59

60

REQUISIÇÃO

DE

COMBUSTIVEIS
50X2
BLOCOS
VIAS -CARBONADO
MEDIDA
20X14CM - IMP 01 COR
SERVIÇO
DE
ACABAMENTO
EM FOLHAS INTERNAS DE
CARNE DE
UM
IPTU - SERRILHA, CORTE
E VINCO
PASTAS P/ DEPARTAMENTO
DE
LICITAÇÃO
PAPEL
UM
TRIPLEX 300G IMP 01 COR - MEDIDA
22X32CM - IMP 01 COR
BLOCOS DE PAPEL OFICIO
TIMBRADO PARA DEPTO

61

74

75

76

77

78

GRAFICA
DO TIO

3000

CARTEIRINHA DIABÉTICO SUFITE 180G - IMP 01
Unid
COR - MEDIDA
10X20CM
CARTEIRINHA
DO
HIPERTENSO Unid
SUFITE 180G - IMP 01
COR - MEDIDA 10X20CM
GUIA
ENCAMINHAMENTO
14X20CM - CARBONO - IMP
BLOCOS
02
CORES - 50X2 VIAS

VINCADAS
INTERNAS IMP 01 COR 33X48 CM

72

81

UNID

ENVELOPE SACO TIMBRADO
- MEDIDA 24X34CM - IMP
1
COR
BRANCO/OURO
P/
UM
DIVERSOS

PASTAS

71

EDUCAÇÃO
ESCOLAS BLOCOS
MUNICIPAIS - SUFITE 90G
-- IMP CROMIA
TAMANHO A-4

FICHA
DE
VISITA
PROGRAMA
DE
CONTROLE
FEBRE AMARELA E DENGUE UM
- SUFITE 180G - IMP 1

COR 14X10CM
BOLETIM
DE
RESUMO
MENSAL
PROGRAMA
CONTROLE DA
BLOCOS
DENGUE - PAPEL SUFITE
75G - 20X30CM - IMP 1
COR
BLOCOS
DE
RECONHECIMENTO
GEOGRAFICO - PROGRAMA
DENGUE - PAPEL
75G - IMP
1 COR 20X30CM

82
TOTAL

SUFITE

BLOCOS

BLOCOS DE SOLICITAÇÃO /
AUTORIZAÇÃO
DE
TRATAMENTO A DOMICILIO BLOCOS
- SUF 75G - IMP 1 COR

EQUIPAMENTOS
FERRAMENTAS
UTILIZADA PELOS
FUNCIONARIOS

R$ 690,00

São Jorge do Ivaí - Paraná

30

R$
34,50

R$ 1.035,00

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

Art. 1º - Fica exonerado o Sr. HELDER CERNKOVIC, a parir de 20 de abril
de 2017, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor I, símbolo CC- 1, com
lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E
URBANISMO – SEOTURB.

R$ 690,00

GRAFICA
DO TIO

40

R$
41,00

R$ 1.640,00

30

R$
110,00

R$ 3.300,00

500

R$
3,10

R$ 1.550,00

2000

R$
1,40

R$ 2.800,00

1000

R$
0,85

R$ 850,00

BLOCOS

50

R$
34,50

R$ 1.725,00

GRAFICA
DO TIO

BLOCOS

50

R$
34,50

R$ 1.725,00

GRAFICA
DO TIO

BLOCOS

50

R$
13,50

R$ 675,00

GRAFICA
DO TIO

M2

30

R$
140,00

R$ 4.200,00

GRAFICA
DO TIO

M2

50

R$
157,00

R$ 7.850,00

M2

80

R$
108,00

R$ 8.640,00

100

R$
112,00

R$
11.200,00

70

R$
17,50

R$ 1.225,00

R$
42,00

R$ 2.100,00

-

50

FICHAS

BLOCOS
ROMANEIO
DE
TRANSPORTE
PAPEL BLOCOS
SUFITE 75G - IMP 1 COR
20X30CM

Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 18 dias do mês de abril de 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1157

ANDRÉ
BOVO
São LUÍS
Jorge do
Ivaí - Paraná
Prefeito Municipal

GRAFICA
DO TIO

DECRETO N.º 081/2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

GRAFICA
DO TIO

DECRETA:

GRAFICA
DO TIO

Art. 1º - Fica nomeado, o Sr. HELDER CERNKOVIC, a parir de 24 de abril de
2017, do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de Obras,
Trânsito e Urbanismo, símbolo CF, com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E URBANISMO – SEOTURB.

GRAFICA
DO TIO

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Dr. Raul Martins, aos 19 dias do mês de abril de 2017.
ANDRÉ LUÍS BOVO
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164-164/2017

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

R$
1,20

R$ 2.160,00

GRAFICA
DO TIO

25

R$
30,00

R$ 750,00

GRAFICA
DO TIO

R$
185.900,00

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO DO CONTRATO
A verificação da entrega do objeto, com a emissão dos respectivos
termos de recebimento, ficará a cargo do setor de (compras), podendo haver
a substituição desse agente a critério do órgão fiscalizador; os termos de
recebimento provisório serão emitidos em até 15 (quinze) dias contados do
recebimento, sendo que os termos de recebimento definitivo serão emitidos
em até 30 (trinta) dias contados do recebimento,
§1°A contratada será a única responsável pela qualidade do objeto
fornecido.
§2º A entrega dos bens não significará a respectiva aceitação, a
qual será efetivada após a devida fiscalização pelo contratante.
§3º Ocorrendo à entrega deficiente, a contratada será notificada
pelo contratante para as correções cabíveis.
§4º O fornecimento deverá estar de acordo com as exigências do
Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo
a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o art. 18 do referido
diploma legal.
CLÁUSULA QUARTA
DO PAGAMENTO
O pagamento será feito da seguinte forma: (conforme o edital),
sendo que poderá ser expedida a nota fiscal mesmo que o contratante não
tenha emitido os termos de recebimento provisórios ou definitivos da
entrega.
§1º Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o
prazo para pagamento será de cinco dias a partir da sua reapresentação.
§2º O pagamento onerará o orçamento da Prefeitura Municipal de
PARANAPOEMA na seguinte dotação orçamentária:
03.003.04.122.0012.2206.339030.0000 RED. 33

§3º Vigorará, o presente contrato, até o dia 25 de Abril de 2018.

CLÁUSULA QUINTA
DOS REAJUSTES
Os valores estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis,
com exceção da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de
consequências incalculadas, capazes de retardar ou impedir a execução do
ajuste, ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe,
com
a
configuração
de
álea
econômica
extraordinária
e
extracontratual, hipóteses nas quais será mantido o equilíbrio econômicofinanceiro inicial contratado.
§1°Com o intuito de garantir a plena preservação do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, assim definido como a relação existente
entre o conjunto dos encargos impostos à empresa com preços registrados ou
contratada pela Administração e a remuneração correspondente recebida pelo
objeto licitado, fica assegurada a recomposição, reajuste e atualização
monetária dos preços constantes na Ata de Registro de Preços ou no
contrato.
§2°
Para
efeitos
de
concessão
de
recomposição,
reajuste
e
atualização monetária à empresa com preços registrados ou contratada pela
Administração, fica definido que será preservado o equilíbrio econômicofinanceiro estabelecido no instante em que a proposta foi formulada, em
caráter final, pela empresa.
§3° Fica definido que haverá ensejo à aplicação de recomposição,
atualização
monetária,
reajuste
e
garantia
do
equilíbrio
econômicofinanceiro diante da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis
de consequências incalculadas, capazes de retardar ou impedir a execução
do ajuste, ou ainda de casos de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe,
com
a
configuração
de
álea
econômica
extraordinária
e
extracontratual.
§4°
Será
deferida
a
aplicação
de
recomposição,
atualização
monetária e reajuste dos preços registrados ou contratados sempre que for
verificado
e
devidamente
comprovado
pela
empresa
o
rompimento
do
equilíbrio econômico-financeiro.
§5° A solicitação da empresa deverá estar devidamente fundamentada
e comprovar, de forma incontestável e irrefutável, que houve o rompimento
do equilíbrio econômico-financeiro, salientando-se que a Administração
poderá recusar o pleito formulado mediante a ausência dos pressupostos
necessários para o deferimento, dentre eles:
I – ausência de elevação dos encargos da empresa;
II – ocorrência do evento causador do desequilíbrio antes da
formulação da proposta;
III – ausência de vínculo de causalidade entre o evento ensejador
do
desequilíbrio
e
a
majoração
dos
encargos
da
empresa
com
preços
registrados ou contratados;
o contratado;
IV
–
culpa
exclusiva
da
empresa
com
preços
registrados
ou
contratados pela majoração dos encargos, incluindo-se a previsibilidade da
ocorrência dos eventos ensejadores.
§6° Fica expressamente previsto que, da mesma forma, poderá haver a
redução do valor registrado e/ou contratado caso a Administração verifique
a oscilação, para baixo, dos preços de mercado.
CLÁUSULA SEXTA
DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES
São obrigações:
1) por parte da contratada:
a) responsabilizar-se por seus funcionários, inclusive com relação
a
encargos
trabalhistas,
previdenciários,
comerciais
e
fiscais
(municipais, estaduais ou federais), devendo apresentar, de imediato,
quando solicitada, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação;
b) responder integralmente pelas obrigações contratuais no caso de
empregados seus intentarem ações trabalhistas em face do contratante;
c) manter, na direção dos serviços, representante ou preposto
capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os atos;
d)
responsabilizar-se
por
todos
os
seus
encargos
sociais
e
trabalhistas;
e)
manter,
durante
toda
a
execução
do
contrato,
em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
2) por parte do contratante: promover o pagamento dos valores
estabelecidos neste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização contratual será exercida pelo contratante por meio
do setor de fiscal de contratos, o qual poderá, junto ao representante
legal
da
contratada,
solicitar
a
correção
de
eventuais
falhas
ou
irregularidades que forem verificadas.
Parágrafo
único.
As
solicitações,
reclamações,
exigências,
observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste
contrato serão registradas pelo contratante.
CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivo para a rescisão contratual:

1) de forma unilateral:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações
ou prazos;

b)
o
cumprimento
irregular
de
cláusulas
contratuais,
especificações ou prazos;

c) a lentidão do seu cumprimento, levando o contratante a
comprovar
a
impossibilidade
da
conclusão
do
fornecimento
nos
prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no fornecimento;

e) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação ao contratante;

f)
a
subcontratação
total
ou
parcial
do
seu
objeto,
a
associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;

g)
o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de
seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas
na forma do §1o do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

i) a decretação de falência;

j) a dissolução da sociedade;

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da contratada que prejudique a execução do contrato;

l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

m)
a
ocorrência
de
caso
fortuito
ou
de
força
maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

2) de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a
termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
Administração.

§1° Constituem ainda motivos para a rescisão contratual:

1) a supressão do fornecimento, por parte do contratante,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no §1o do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93;

2)
a
suspensão
de
sua
execução,
por
ordem
escrita
do
contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda
por
repetidas
suspensões
que
totalizem
o
mesmo
prazo,
independentemente
do
pagamento
obrigatório
de
indenizações
pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e
outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

3)
o
atraso
superior
a
90
(noventa) dias
dos
pagamentos
devidos pelo contratante decorrentes de serviços, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;

4) a não liberação, por parte do contratante, de local ou
condições técnicas para o adequado fornecimento, nos prazos contratuais;

5) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
Federal n° 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

§2° Os
casos
de
rescisão
contratual
serão
formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

§3° A contratada reconhece os direitos do contratante, em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA
DAS PENALIDADES
Em razão da dinâmica das necessidades Administrativas, agregado ao fato
de
que
a
Prefeitura
não
possui
condições
de
promover
armazenamento
adequado de grandes quantidades, fica definido que a licitante vencedora
deverá entregar no Município de PARANAPOEMA no órgão em que for solicitado
pela Prefeitura, qualquer um dos itens licitados em qualquer quantidade no
prazo máximo de duas horas contadas da solicitação, a qual será feita por
via eletrônica em e-mail que deverá ser informado pela licitante em sua
proposta de preços; a falta de entrega dos produtos solicitados, no prazo
determinado,
acarretará
a
aplicação
das
seguintes
penalidades
e
procedimentos:
a)
falta
de
entrega
de
qualquer
quantidade
de
qualquer
produto
solicitado: aplicação de primeira advertência automática à empresa, a qual
será publicada no órgão de imprensa oficial do Município, sem prejuízo da
obrigação de entrega;
b) falta de entrega de qualquer quantidade de qualquer produto licitado,
após a aplicação da primeira advertência, no prazo máximo de dois dias
corridos
contados
da
publicação
da
primeira
advertência:
rescisão
unilateral do contrato administrativo, aplicação de multa de 10% (dez por
cento)
incidente
sobre
o
valor
total
dos
produtos
constantes
na
solicitação
que
não
foi
atendida
e
aplicação
da
declaração
de
inidoneidade, com o respectivo registro no Mural de Licitações do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná; salienta-se que o não pagamento da multa
sujeitará a inscrição em Dívida Ativa e envio para protesto.
Parágrafo único. Salienta-se que a empresa que tiver sido advertida em
qualquer momento da execução contratual ficará submetida à aplicação da
rescisão unilateral do contrato caso deixe de entregar qualquer quantidade
de qualquer produto solicitado em qualquer outro momento da execução
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná, para
dirimir
quaisquer
dúvidas
e/ou
procedimentos
relacionados
com
o
cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA PUBLICIDADE
Fica definido que será dada publicidade do presente contrato no
órgão oficial do Município, em cumprimento ao disposto no artigo 61, §1º
da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição,
as condições estabelecidas na licitação respectiva e as normas contidas na
Lei Federal nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos.
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o
presente contrato em duas vias de igual teor e valor, na presença de duas
testemunhas.
Paranapoema dia 25 de Abril de 2017.

________________________________________
L.F.CORRÊA - GRÁFICA
CONTRATADA

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

CNPJ: 76.282.649/0001-04 - E-mail: prefeitura@pmsjivai.pr.gov.br

1800

___________________________________________
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA
CONTRATANTE

DECRETA:

GRAFICA
DO TIO

DE
/

DECRETO N.º 079/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ,
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R$
34,50

DIGITAL
BLOCOS DE CHECK LIST PAPEL SUFITE 56G - IMP
BLOCOS
01 COR - MEDIDA 14X20CM
- C/ 100 FLS
LIVRO
PONTO
PARA
ESCOLAS
E
CRECHES
MUNICIPAIS
SETOR
ADMINISTRATIVO
E
PROFESSORES
IMP
01
UNID
COR - 20X30CM - COM 31
PAGINAS
ENCADERNAÇÃO
ESPIRAL COM CAPA
PLASTICA
CONTROLE

R$
34,50

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1157

CNPJ: 76.282.649/0001-04 - E-mail: prefeitura@pmsjivai.pr.gov.br
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M2 QUADRADOS DE LONA PARA
BANNERS
P/
DIVERSOS
DEPTO
DA M2
PREFEITURA IMPRESSÃO

DE

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAI

GRAFICA
DO TIO

GRAFICA
DO TIO

CRACHAS P/ CONFERENCIAS
- PAPEL TRIPLEX 300G IMP CROMIA
UM

FICHA
GERAL
DE
ATENDIMENTO
FGA
SUFITE 75G - F/V - IMP
1 COR - MEDIDA 20X30CM
FICHA
CONTINUAÇÃO
DE
FICHA
GERAL
DE
ATENDIMEENTO FGA - SUF
75G - F/V - 20X30CM IMP 1 COR
BLOCOS
CONTROLE
PROGRAMA
DO LEITE - PAPEL SUFITE
75G
IMP
1
COR
10X14CM
M2
ADESIVO
JATEADO
P/
DIVERSOS
DEPTO
DA
PREFEITURA - IMPRESSÃO
DIGITAL
M2
ADESIVOS
PARA
ENVELOPAMENTO
DE
VEICULOS
DIVERSOS
DEPTO
DA
PREFEITURA
- IMPRESSÃO DIGITAL
M2
ADESIVOS
PLASTICO
VARIOS
DIZERES E TAMANHOS - P/
DIVERSOS
DEPTO
DA
PREFEITURA
- IMPRESSÃO DIGITAL -

R$ 2.600,00

R$ 684,00

COR 20X30CM
CARIMBO
AUTOMATICO
AUTOENTINTADO COLOP 40, UM
50, 60, E REDONDOS
PASTAS
P/
CONFERENCIAS
DIVERSAS
MEDIDA
UM
32X46CM - IMP
CROMIA - PAPEL TRIPLEX
300G ENVELOPES P/ FICHAS DE
PACIENTE - PAPEL FICHA
OURO 120G - IMP 1 COR - UM
MEDIDA
16X22CM

14X10CM

R$
0,52

R$
34,20

BLOCOS FICHA CADASTRAL
P/
ASSISTENCIA
SOCIAL
25X3 VIAS F/V - PAPEL BLOCOS
SUFITE 75G -- IMP 01

MEDIDA
PERFURADOS

5000

20

F/V - 20X30CM
BLOCOS
LAUDO
DE
SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO BLOCOS
AMBULATORIAL - SUF 75G
-- IMP 1 COR 20X30CM

FICHA

R$
25,50

49

70

GRAFICA
DO TIO

40

48

69

80

LAUDO SOLIC. INTERNAÇÃO
HOSPITALAR
AIH
BLOCOS
20X30CM - CARBONADO 20X30CM

47

68

GRAFICA
DO TIO

41

46

67

GRAFICA
DO TIO

DEPTOS DA PRREFEITURA
38

66

79

FAMILIAR SULFITE 75 G UNID
15X20 CM IMP 1 COR
CARTEIRACONTRACEPTIVO
ORAL CONTROLE
ANTICONCEPCIONAL
UNI
PAPEL
SUFITE
189G
MEDIDA
10X20CM
CARTÕES DE
PRONTUARIO
NUCLEO DE SAUDE SULF UNID
180G
F/V 10X7 CM -

30X45CM
ENVELOPE
LIVRO
P/
BIBLIOTECA - SUF 180G
IMP - 1 COR 15X10CM
ENVELOPE SACO 20X28 CMIMP. CROMIA EM CORES
SUFITE 120G
P/ DIVERSOS DEPTO DA
PREFEITURA
ENVELOPE
SACO
BRANCO
26X36 CM IMP. CROMIA SUFITE 120G P/
DIVERSOS
DEPTO
DA
PREFEITURA
ENVELOPE SACO TIMBRADO
BRANCO
90G 18X24 IMP
EM CORES
PAPEL SUFITE
90G P/
DIVERSOS DEPTOS DA
PREFEITURA
ENVELOPES
OFICIO
TIMBRADO - IMP CROMIA
MEDIDA
23X12 PAPEL
SULF 90G P/ DIVERSOS
DPTOS DA PREFEITURA
BLOCOS DE SOLICITAÇÃO
DE
EXAMES
MEDICOS
SUFITE 75G - IMP 1 COR
- 14X20CM
ATESTADO DE
VACINAÇÃO VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA - SUFITE
75G
- IMP 1 COR 14X11CM
FICHA BUCO DENTARIA
ODONTOLOGICA 20X30CM SUFITE 180G - 20X30CM F/V - IMP
2 CORES
FICHA CADASTRAMENTO
GESTANTE
20X30CM
IMP 01 COR - SUF 75G C/100FLS
FICHA
CARTÃO
GESTANTE
PRÉ
NATAL - 20X30CM - F/V SUF 180G - IMP. CROMIA
FICHA
DE
ATENDIMENTO
ROSA F/V C/ 100 FLS
SUPERBOND 20X30
CM - IMP 1 COR
FICHA DE SERVIÇO
ODONTOLOGICO
F/V
SUF.
180G
16X20 CM - IMP 2 CORES

65

73

30X45CM
18
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163-163/2017

Ata de registro de preços que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARANAPOEMA, E AS EMPRESAS abaixo relacionadas, visando a aquisição
de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÕES DE CAMPEONATOS AO
LONGO DO ANO,-E/ou outros órgãos/unidades integrantes da administração
municipal, em especial, para atendimento a secretaria municipal
de
Educação, por um período de 12 (doze) meses. Pela presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº
76.970.391/0001-39, com sede à Rua Dr. Jose Cândido Muricy, 216, centro,
nesta cidade de PARANAPOEMA – Paraná, neste ato representado por sua
Prefeita Municipal LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, em pleno exercício
de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador
da Cédula de Identidade RG n.º 2.256.731-4 - SSP/PR e do CPF/MF n.º
564.835.839-87, residente e domiciliado nesta cidade de Paranapoema-pr,
de outro lado, as empresas: LIGA DE FUTEBOL DE COLORADO, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 76.724.384/0001-57, com sede
na
Av.
Brasil,
nº
1250,
nesta
cidade
de
Colorado/PR.,
neste
ato
representada pelo Sr.(a) Alberto Dandolini, portador(a) da CI/RG nº
2.045.696 a SSP/PR e inscrito(a) no CPF/MF nº 325.644.069-07, com os
preços dos itens abaixo relacionados:
Item
Descrição
Quant
Unid
Valor Unit
Valor total
TAXA DE INSCRIÇÃO DO
1
CAMPEONATO AMADOR REGIONAL
1
Unid R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
DE FUTEBOL DE CAMPO
TAXA DE INSCRIÇÃO DO
CAMPEONATO REGIONAL DE
2
1
Unid R$ 580,00
R$ 580,00
FUTEBOL DE CAMPO DE
3

4

5

6

7

8

9

10

CATEGORIA DE BASE
TAXA DE INSCRIÇÃO DO
CAMPEONATO REGIONAL DE
FUTEBOL DE SALÃO DE
CATEGORIA BASE
TAXA DE INSCRIÇÃO DO
CAMPEONATO REGIONAL DE
FUTEBOL DE SALÃO VETERENOS
TAXA DE SERVIÇOS DE
ARBRITAGEM DO CAMPEONATO
AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL
DE CAMPO
TAXA DE SERVIÇOS DE
ARBRITAGEM DO CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTEBOL DE
CAMPO
TAXA DE SERVIÇOS DE
ARBRITAGEM DO CAMPEONATO
AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL
DE CAMPO VETERENO
TAXA DE SERVIÇOS DE
ARBRITAGEM DO CAMPEONATO
AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL
DE CAMPO CATEGORIA BASE
TAXA DE SERVIÇOS DE
ARBRITAGEM DO CAMPEONATO
AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL
DE SALÃO DE CATEGORIA BASE
TAXA DE SERVIÇOS DE
ARBRITAGEM DO CAMPEONATO
AMADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL
SUIÇO

1

Unid

R$ 580,00

R$ 580,00

1

Unid

R$ 580,00

R$ 580,00

4

Unid

R$ 680,00

R$ 2.720,00

33

Unid

R$ 350,00

R$ 11.550,00

2

Unid

R$ 490,00

R$ 980,00

2

Unid

R$ 99,00

R$ 198,00

2

Unid

R$ 79,00

R$ 158,00

20

Unid

R$ 190,00

R$ 3.800,00
R$ 22.946,00

Doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços, com
integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é Registro De Preços Possível REGISTRO DE PREÇOS PARA
POSSÍVEL
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESSENCIAIS
PARA
REALIZAÇÕES
DE
CAMPEONATOS AO LONGO DO ANO. Em conformidade com as especificações
previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação de Pregão nº
12/2017, que integram este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, a partir
da data de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
O
fornecimento
das
peças
e
serviços
registrado
nesta
Ata
será
requisitado através do Departamento de Compras, mediante a elaboração de
Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.
3.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:
3.1.1. Número da ata;
3.1.2. Quantidade do produto;
3.1.3. Descrição do produto requisitado;
3.1.4. Local e hora de entrega;
3.1.5. Do recebimento;
3.1.6. Dotação orçamentária onerada;
3.1.7. Valor;
3.1.8. Condições de pagamento;
3.1.9. Penalidades;
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL
4.1.
A
CONTRATADA
deverá
assinar
o
termo
contratual
ou
retirar
o
documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da
data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação
no órgão de imprensa oficial.
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser
prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo
e aceito pela Administração.
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
5.1. Os serviços desta licitação deverão ser executados na oficina da
contratada, sendo que a respectiva empresa adjudicatária deverá realizar
o transporte/guincho do veículo, do local onde se encontrarem, ficando
ainda
a
empresa
contratada,
responsável
por
eventual
problema
no
transporte. Feito isso a contratante deverá entregar o veiculo no pátio
do Município Os mesmos deverão ser iniciados em até 48 horas de sua
solicitação conforme a necessidade do município.
5.2. Na hipótese de rejeição, por entrega das peças e serviços por
estarem em desacordo com as especificações, a contratada deverá repor
o(s) peça(s) e serviço(s) no prazo de 05 (cinco) dias.
5.2.2. A substituição das peças e serviços ou a sua complementação não
exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento das obrigações,
previstas no subitem 13.1.2.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega das
peças e serviços constantes do termo contratual e/ou reajuste.
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da
apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias
à
entrega
do
objeto
desta
licitação,
sem
quaisquer
ônus
para
a
Administração, tais como tributos etc.
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de
validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite
para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente
Edital.
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições
referentes
à
concessão
de
reajustamento
de
preços,
em
face
da
superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial,
poderão
ser
reajustados
nos
termos
e
prazos
fixados
pelo
órgão
controlador.
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de
incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos
já existentes.
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a
remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização
dos
preços
vigentes
através
de
solicitação
formal
à
Secretaria
interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência
de
fatos
imprevisíveis,
ou
previsíveis,
porém
de
conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até
a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30
(trinta)
dias
a
contar
da
entrega
completa
da
documentação
comprobatória,
o
fornecimento
do
produto,
quando
solicitado
pela
Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em
vigor.
6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio
antes do prazo de 90 (noventa) dias) da data de abertura das propostas.
6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no
mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço
originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
6.1.1.9.
Independentemente
da
solicitação
de
que
trata
o
sub
item
6.1.1.7, a Secretaria Municipal Educação, poderá a qualquer momento
reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de
pesquisa
de
mercado
realizada
ou
quando
alterações
conjunturais
provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou
internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da
publicação no Diário Oficial do Município de PARANAPOEMA - PR
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES
Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo
de validade do Registro de Preços.
As
quantidades
constantes
no(s)
quadro(s)
acima
são
estimativas
de
consumo, não se obrigando a administração à aquisição total, podendo
ainda a administração adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da
quantidade estimada em conformidade com o disposto no Art 65, seus
paragrafos e incisos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente
dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de O pagamento
será
efetuado
em
até
30
(trinta)
dias
após
a
emissão
da
nota
fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada
pelo departamento de compras.
8.2 As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente
e
seus
vencimentos
correrão
05
(cinco)
dias
após
a
data
de
sua
reapresentação.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Da Contratada:
9.1.1Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos
contratados.
9.1.2. Manter as mesmas condições de habilitação.
9.1.3. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por
todos os atos e comunicações formais.
9.1.4. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam
sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local
determinado para a sua entrega.
9.1.5.
Paralisar,
por
determinação
da
administração,
qualquer
fornecimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou
condenado por autoridade sanitária.
9.2. Do Contratante:
9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a
execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem
como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a
relação de produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o
caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.
9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata
de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1.
Não
obstante
o
fato
de
a
vencedora
ser
única
e
exclusiva
responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a
Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente
designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá
a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes
casos:
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas
na cláusula décima terceira.
11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as
obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovados.
11.1.3.
Interesse
público,
devidamente
motivado
e
justificado
pela
Administração.
11.1.4.
Demais
hipóteses
previstas
no
art.
78
da
Lei
Federal
nº
8.666/93, bem como desta Ata.
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
11.1.6. Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela
Administração acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízo de
outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.
11.1.7. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato
próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
11.1.8.
Ocupação
dos
equipamentos,
materiais
e
eventuais
veículos
utilizados
na
execução
do
objeto
da
Ata
de
Registro
de
Preços,

necessários
à
sua
continuidade,
os
quais
serão
devolvidos
posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à
Contratada mediante sua devida avaliação.
11.1.9. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito
pela Administração, a assinar ou retirar o instrumento contratual/nota
de
empenho,
dentro
do
prazo
previsto
nos
subitens
4.1
ou
4.2.,
caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeita à
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos preços registrados,
além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93:
12.1.1. Multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento)
até o 10º (décimo) dia, e de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) a
partir do 11º (décimo primeiro) dia, por atraso injustificado na entrega
dos produtos.
12.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao Contratado as sanções
previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93
e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues.
12.1.3. O valor da multa será descontada no primeiro pagamento após a
sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros pela diferença,
se houver.
12.1.4. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim
moratório. Consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível
venha a acarretar à
Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1.
As
partes
contratantes
ficam
obrigadas
a
responder
pelo
cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Paranacity PR, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja ou se torne.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a
obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a
data de vencimento da mesma.
14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de
Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados
estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e
condições previstas na Ata de Registro de Preços.
14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os
últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços,
determinar
a
gradativa
redução
ou
aumento
do
fornecimento,
até
a
elaboração de um novo contrato.
14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias
corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
14.5.
A
despesa
com
a
contratação
correrá
à
conta
da
Dotação
Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho.
14.6.
Fazem
parte
integrante
desta
Ata,
independentemente
de
transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas
na Lei Federal nº 8.666/93.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 02 (duas)vias,
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de
direito.
Paranapoema, 20 de Abril de 2017.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANAPOEMA, E AS EMPRESAS ABAIXO RELACIONADAS, VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS
PARA
POSSÍVEL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA
MUNICIPAL POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA TABELA E SISTEMA AUDATEX, POR
UM PERÍODO DE 12 (doze) MESES. Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um
lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.970.391/0001-39, com sede à Rua Dr. José
Cândido,
216,
centro,
nesta
cidade
de
PARANAPOEMA
–
Paraná,
neste
ato
representada
pela
sua
Prefeita
Municipal,
Sr.
LEURIDES
SAMPAIO
FERREIRA
NAVARRO, portador da CI/RG nº 2.256.731 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº
564.385.839-87, residente e domiciliado nesta cidade de PARANAPOEMA-PR, de
outro lado, as empresas: - AUTO ELÉTRICA MANZANO LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
78.703.022/0001-05, com sede na Rua
Amapá, nº
720, nesta cidade de Colorado/PR., neste ato representada pelo
Sr.(a) JOÃO VALENTIN MANZANO, portador(a) da CI/RG nº
20.021.865 da SSP/PR e
inscrito(a) no CPF/MF nº 458.930.989-00, com os preços dos itens abaixo
relacionados: doravante denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços,
com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
mediante cláusulas e condições seguintes. Doravante denominados CONTRATADOS,
resolvem registrar os preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, mediante cláusulas e condições seguintes:

LOTE 01: Valor Máximo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Ite
Peças e Assessórios para veículos;
Valor Máximo
m
Veiculo Uno
Total Sugerido
Veiculo Ducato Vam
Veiculo Strada
Veiculo Ducato Ambulância
Veiculo Fiorino

Percentua
l Mínimo
de
Desconto
Sugerido
(%)

Percentual
de
Desconto Proposto
(%)

1
Veiculos Marca Fiat
20.000,00
LOTE 02: Valor Máximo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Ite
Peças e Assessórios para veículos;
Valor Máximo
m
Veículos Parati
Total Sugerido
Veículos Gol
Veiculo Santana Quantu
Veículos Saveiro Ambulancia
Veiculo Micro Ônibus Gran Mini
Mascarelo

10,00%

22%

Percentua
l Mínimo
de
Desconto
Sugerido
(%)

Percentual
de
Desconto Proposto
(%)

1
Veiculos Marca Volkswagem
20.000,00
LOTE 03: Valor Máximo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Ite
Peças e Assessórios para veículos;
Valor Máximo
m
Veiculos Zafira
Total Sugerido
Veiculos Vectra
Veiculos Cobalt
Veiculo Spim

10,00%

23%

Percentua
l Mínimo
de
Desconto
Sugerido
(%)

Percentual
de
Desconto Proposto
(%)

1
Veiculos Marca Chevrolet
15.000,00
10,00%
20%
LOTE 05: Valor Máximo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Item
Peças e Assessórios para veículos;
Valor Máximo
Percentua Percentual
Veiculo Caminhão Basculante 6x4 Total Sugerido
l Mínimo Desconto
trucado e traçado
Veiculo Mercedes Ambulância
1
Veiculos Marca Mercedes Bens
20.000,00
LOTE 09: Valor Máximo: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Ite
Peças e Assessórios para veículos;
Valor Máximo
m
CAMINHÃO Ford 700
Total Sugerido
CAMINHÃO Ford 600

1

Veiculos Marca Ford

10.000,00

de
Desconto
Sugerido
(%)
10,00%
Percentua
l Mínimo
de
Desconto
Sugerido
(%)
10,00%

de

Proposto (%)

21%
Percentual
de
Desconto Proposto
(%)

20%

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA
MUNICIPAL POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA TABELA E SISTEMA AUDATEX. Em
conformidade
com
as
especificações
previstas
no
Anexo
I
e
propostas
apresentadas na licitação de Pregão nº 13/2017, que integram este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses, a partir da
data de sua assinatura.
As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não
se obrigando a administração à aquisição total, podendo ainda a administração
adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada em
conformidade com o disposto no Art 65, seus paragrafos e incisos da Lei
8.666/93, sendo
que
a
aquisição
poderá
ser
fracionda
de
acordo
com
a
necessidade da administração.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
O fornecimento das peças e serviços registrado nesta Ata será requisitado
através do Departamento de Compras, mediante a elaboração de Solicitação de
Compras e emissão de Nota de Empenho.
3.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:
3.1.1. Número da ata;
3.1.2. Quantidade do produto;
3.1.3. Descrição do produto requisitado;
3.1.4. Local e hora de entrega;
3.1.5. Do recebimento;
3.1.6. Dotação orçamentária onerada;
3.1.7. Valor;
3.1.8. Condições de pagamento;
3.1.9. Penalidades;
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL
4.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento
equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento
do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa
oficial.
4.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser
prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e
aceito pela Administração.
CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
5.1.
Os
serviços
desta
licitação
deverão
ser
executados
na
oficina
da
contratada, sendo que a respectiva empresa adjudicatária deverá realizar o
transporte/guincho do veículo, do local onde se encontrarem, ficando ainda a
empresa contratada, responsável por eventual problema no transporte. Feito isso
a contratante deverá entregar o veiculo no pátio do Município Os mesmos deverão
ser iniciados em até 48 horas de sua solicitação conforme a necessidade do
município.
5.2. Na hipótese de rejeição, por entrega das peças e serviços por estarem em
desacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) peça(s) e
serviço(s) no prazo de 05 (cinco) dias.

5.2.2. A substituição das peças e serviços ou a sua complementação não exime a
Contratada de ser penalizada por descumprimento das obrigações, previstas no
subitem 13.1.2.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.
6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega das peças e
serviços constantes do termo contratual e/ou reajuste.
6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da
apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.
6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à
entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração,
tais como tributos etc.
6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade
da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a
apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.
6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes
à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas
Federais aplicáveis a espécie.
6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser
reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de
incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já
existentes.
6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a
remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos
preços
vigentes
através
de
solicitação
formal
à
Secretaria
interessada,
instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como:
notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de
outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá
ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da
documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela
Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.
6.1.1.7.1(Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do
prazo de 90 (noventa) dias) da data de abertura das propostas.
6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e
deverá manter a

PÁGINA

Nova Esperança, Quarta-feira,
26 de Abril de 2017.

www.oregionaljornal.com.br
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 102/2017
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 026/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
CONTRATADA: APARECIDA SALETE ROSSETO.
CPF: 063.045.279-26
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MELÃO E MILHO VERDE, PARA MERENDA ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº
11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.
VALOR TOTAL: R$ 4.390,50 (quatro mil trezentos e noventa reais e cinquenta centavos)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: 08.004.12.306.0010.2021 – Fornecimento da merenda escolar.
RATIFICAÇÃO: 14/04/2017
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Colorado
Colorado-PR, 17 de Abril de 2017.
________________________________
__________________________________
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 106/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 027/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Colorado (PR)
CONTRATADA: ARMANDO ZAMPERLINI.

PORTARIA N° 69/2017
Institui e Nomeia Comissão Permanente de Seleção de
Estudantes para a Realização de Estágio nas Repartições
Públicas do Município de Paranapoema - PR, para o ano de
2017.
A Prefeita Municipal de Paranapoema, Estado do Paraná, Leurides Sampaio Ferreira
Navarro, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 463/2013 prevê a instituição de uma Comissão
Permanente de Seleção, que se dará através de Processo Seletivo Simplificado;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior transparência possível ao Processo
Seletivo Simplificado de Estágio nas Repartições Públicas Municipais da Prefeitura Municipal de
Paranapoema, com duração de até 02 anos.
RESOLVE
Art. 1° - Fica constituída a Comissão Permanente de Seleção de Processo Seletivo
Simplificado para a Realização de Estágio nas Repartições Públicas Municipais da Prefeitura
Municipal de Paranapoema, com duração de no máximo 02 anos, com base na Lei Municipal n°
463/2013, encarregada de promover, supervisionar e acompanhar o Processo Seletivo
Simplificado destinado à seleção de candidatos para o provimento de Estágios neste Município,
ficando designados para sua composição os seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:
I – Luís Carlos de Sousa;
II – João dos Santos Costa;
III – Franciany Donato Frazatto;
IV – Laís Sampaio Ferreira Navarro.
Art. 2° - A comissão constituída será presidida pelo Dr. Luís Carlos de Sousa, Procurador
Jurídico do Município, OAB-PR n° 25.137-2.
Art. 3° – Fica a Comissão, desde logo, autorizada a estabelecer as condições com vistas à
realização do mesmo, bem como autorizada a baixar editais e adotarem todas as providências
necessárias à realização, divulgação e homologação de Processo Seletivo Simplificado destinado
a Realização de Estágio nas Repartições Públicas Municipais da Prefeitura Municipal de
Paranapoema.
Art. 4° - A Comissão Permanente de Seleção instituída no art. 1° terá as atribuições
previstas nos Editais de Processos Seletivos Simplificados.
Art. 5° - Os membros da comissão terão a atribuição de acompanhar, controlar e avaliar o
Processo Seletivo Simplificado, bem como, resolver os casos omissos dos Editais. N°
Art. 6° - Aos integrantes da comissão não serão atribuídas remuneração.
Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na presente data, ficando revogada 01
a Portaria n°
02
116/2015 de 15 de Julho de 2015.
Prefeitura Municipal de Paranapoema, 25 de Abril de 2017.
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CPF: 122.081.679-53.
Leurides Sampaio Ferreira Navarro
Prefeita Municipal

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALFACE E MANDIOCA, PARA MERENDA ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ,

CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017

EDITAL N.º 22/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE
16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.
VALOR: 3.684,00(Três mil seiscentos e oitenta e quatro reais)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: 08.004.12.306.0010.2021 – Fornecimento da merenda escolar.
4/04/2017
RATIFICAÇÃO: 14/04/2017
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Colorado
Colorado-PR, 18 de Abril 1de 2017.
________________________________
___________________________________
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 107/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 028/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BROCOLIS, REPOLHO E TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº
11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009...
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO.
VENCEDOR: VALDIR GUINAMI
VALOR: R$ 2.732,85 (Dois mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Dotação

Elemento de

Departamento

Valor R$

3.3.90.32.00

ESCOLAR

NOME

CARGO

Luzia Cristiane de Oliveira

Educador Infantil

28
CLASS.
29
5

O
não
comparecimento
no
período
estipulado
implicará
na
desclassificação do candidato.
Edifício da Prefeitura do Município de Paranapoema, Estado do Paraná, 25
de Abril de 2017.

Despesa

FORNECIMENTO DA MERENDA

08.004.12.306.0010.2.021

08
09

10
A Prefeita do Município de Paranapoema, Estado
do
11
Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as)
12
abaixo relacionados(as), aprovados(as) no Processo Seletivo Simplificado
13
aberto pelo Edital n.º 12/2017, a comparecer na Prefeitura Municipal
de
Paranapoema - Divisão de Recursos Humanos, no período de 26 de
14 Abril à
02 de Maio de 2017 das 08:00hs às 11h00hs e das 13:00hs às 16:00hs,
15 a fim
de submeter-se ao processo admissional, munido de cópia dos 16
seguintes
documentos:
17
I – carteira de identidade;
18
II – CPF;
III – PIS/PASEP (se tiver);
19
IV – título de eleitor, com comprovante de ter votado nas últimas eleições;
V – carteira profissional (para comprovação do número, série, data da expedição
20
e emprego);
21
VI – certidão do registro civil (nascimento ou casamento);
22
VII – atestado de saúde fornecido por médico do trabalho credenciado pelo
23
Município, para comprovar aptidão física mental para o emprego;
24
VIII – comprovante de quitação com o serviço militar (se homem);
25
IX – certidão de nascimento dos filhos com até 14 (quatorze) anos de idade;
X – carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) anos de idade; 26
XI – 02 (duas) fotografias 3 x 4, recentes.
27

CPF: 825.123.109-49
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

04
05
06
07

2.732,85

Leurides Sampaio Ferreira Navarro
Prefeita Municipal

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
Colorado - PR, 18 de ABRIL de 2017.
1

___________________________________
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
PREFEITO

AVISO DE RATIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 108/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 026/2017.

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 029/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, COUVE FOLHA E REPOLHO PARA MERENDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MELÃO E MILHO VERDE, PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 DA

ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE

PÚBLICO Nº 002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,

16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.

CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO.

VALOR TOTAL: R$ 4.390,50 (quatro mil trezentos e noventa reais e cinquenta centavos)

CPF: 099.475.019-65

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2017.

VALOR: R$ 2.384,95 (Dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO, para a contratação por INEXIGIBILIDADE baseia-se

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:
Dotação

Elemento de

Departamento

no Art. 25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, do procedimento em epígrafe ao proponente APARECIDA

Valor R$

SALETE ROSSETO.

Despesa

FORNECIMENTO DA MERENDA

08.004.12.306.0010.2.021

CONTRATADA: APARECIDA SALETE ROSSETO.
CPF: 063.045.279-26

VENCEDOR: ELEN JESSICA GUINAMI

3.3.90.32.00

ESCOLAR

2.384,95

Colorado
Colorado-Pr, 14 de Abril de 2017.
1

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

Prefeito

Colorado - PR, 18 de Abril de 2017.

AVISO DE RATIFICAÇÃO

___________________________________

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 027/2017.

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALFACE E MANDIOCA, PARA MERENDA

PREFEITO

ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 109/2017

LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017

CONTRATADA: ARMANDO ZAMPERLINI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

CPF: 122.081.679-53

CONTRATADA: MANOEL ROCHA RIBEIRO PRIMO

VALOR TOTAL: R$ 3.684,00(Três mil seiscentos e oitenta e quatro reais)

CPF: 506.519.009-72
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, CHEIRO VERDE E COUVE FOLHA PARA MERENDA
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2017.
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe do procedimento
licitatório em epígrafe, conforme consta do art. 25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93 ao proponente
ARMANDO ZAMPERLINI.
Colorado
Colorado-Pr, 14 de Abril de 2017.

VALOR: R$ 3.954,80 (Três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)..
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

Dotação

Departamento
FORNECIMENTO DA MERENDA

08.004.12.306.0010.2.021

Prefeito

Elemento de Despesa
3.3.90.32.00

ESCOLAR

AVISO DE RATIFICAÇÃO
1

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2017.
Colorado - PR, 18 de Abril de 2017.
___________________________________

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BROCOLIS, REPOLHO E TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.

PREFEITO

CONTRATADA: VALDIR GUINAMI

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: Nº 110/2017

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 028/2017.

CPF: 825.123.109-49
VALOR TOTAL: R$ 2.732,85 (Dois mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 31/2017

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO.

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO, para a contratação por INEXIGIBILIDADE baseia-se no Art. 25, “caput”

CONTRATADO: ALESSANDRO HERMINIO FERRO.

da Lei Federal nº 8.666/93, do procedimento em epígrafe ao proponente VALDIR GUINAMI
GUINAMI.

CPF: 894.355.599-72.

Colorado
Colorado-Pr, 14 de Abril de 2017.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAMÃO E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 DA

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE
16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009..

AVISO DE RATIFICAÇÃO

VALOR: R$ 4.196,00 (Quatro mil cento e noventa e um reais).

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 029/2017.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:
Dotação

Departamento
FORNECIMENTO DA MERENDA
ESCOLAR

08.004.12.306.0010.2021

Elemento de
Despesa

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, COUVE FOLHA E REPOLHO PARA MERENDA

Valor R$

3.3.90.32.00

ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME

4.196,00

TOTAL
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.

4.196,00
1

Colorado - PR, 18 de Abril de 2017.

CONTRATADA: ELEN JESSICA GUINAMI
CPF: 099.475.019-65
VALOR TOTAL: R$ 2.384,95 (Dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2017.

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO, para a contratação por INEXIGIBILIDADE baseia-se no Art. 25, “caput”
da Lei Federal nº 8.666/93,, do procedimento em epígrafe ao proponente ELEN JESSICA GUINAMI
GUINAMI.

EXTRATO DE CONTRATO

Colorado
Colorado-Pr, 14 de Abril de 2017.

CONTRATO: Nº 111/2017
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 111/2017

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALFACE, CHEIRO VERDE E COUVE FOLHA PARA MERENDA ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 DA

AVISO DE RATIFICAÇÃO

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E
RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 030/2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, CHEIRO VERDE E COUVE FOLHA PARA MERENDA

CONTRATADO: MARCOS ANTONIO MOYA.

ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO

CPF: 865.088.909-30.
VALOR: R$ 2.605,95 (DOIS MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:
Dotação

Departamento
FORNECIMENTO DA MERENDA
ESCOLAR

08.004.12.306.0010.2021

TOTAL
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

Elemento de
Despesa

Valor R$

3.3.90.32.00

1

PÚBLICO Nº 002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME
LEI Nº 11.947 DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.
CONTRATADA: MANOEL ROCHA RIBEIRO PRIMO
CPF: 506.519.009-72

2.605,95

VALOR TOTAL: R$ 3.954,80 (Três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

2.605,95

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2017.

Colorado - PR, 18 de Abril de 2017.

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO, para a contratação por INEXIGIBILIDADE baseia-se no Art. 25, “caput”
da Lei Federal nº 8.666/93, do procedimento em epígrafe ao proponente MANOEL ROCHA RIBEIRO
PRIMO.

___________________________________

Colorado
Colorado-Pr, 14 de Abril de 2017.

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 104/2017.

AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº: 040/2017.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO.

LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 031/2017.

CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO SEBRAE/PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MAMÃO E MELANCIA PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE

CNPJ: 75.110.585/0001-00.

COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 DA

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE APOIO A MICRO E
PEQUENA EMPRESA JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR VINCULADA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO URBANO.

AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947 DE
16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.

VALOR: R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) REAIS.

CONTRATADA: ALESSANDRO HERMINIO FERRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES.

CPF: 894.355.599-72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _
Dotação

07.001.04.121.0014.2015

VALOR TOTAL: R$ 4.196,00 (Quatro mil cento e noventa e um reais)

Departamento
Desenvolver o crescimento
urbano e econômico
1

Elemento Despesa
3.3.90.39.00.00
Ficha – 163–
Fonte 01000Outros Serviços
Terceiros Pessoa
Jurídica

Vigência:_12 (DOZE) meses.

Valor R$

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2017.
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO, para a contratação por INEXIGIBILIDADE baseia-se

3.500,00

no Art. 25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, do procedimento em epígrafe ao proponente ALESSANDRO
HERMINIO FERRO.
Colorado
Colorado-Pr, 14 de Abril de 2017.

Colorado - PR, 18 de Abril 2017.
___________________________
___________________________
___________
__________________
MUNICÍPIO DE COLORADO
Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

A
AVISO DE RATIFICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 032/2017.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALFACE, CHEIRO VERDE E COUVE FOLHA PARA MERENDA ESCOLAR

AVISO DE RATIFICAÇÃO

DO MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº

LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 041/2017

002/2017 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LEI Nº 11.947

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM (04 ÁRBRITOS E UM REPRESENTANTE)
PARA ATUAR EM TORNEIO DE FUTEBOL SUIÇO A SER REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA
DO TRABALHADOR.

DE 16/06/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COLORADO.

CPF: 865.088.909-30.

VENCEDOR: ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL AMADOR DO PARANA.
CNPJ: 18.238.131/0001-77.

CONTRATADO: MARCOS ANTONIO MOYA.

VALOR TOTAL: R$ 2.605,95 (DOIS MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS).

VALOR: R$ 1.650,00 (MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).
VIGÊNCIA: 02 (DOIS) MESES.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31/12/2017.

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, conforme consta do art. 24,
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, ao proponente ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL
AMADOR DO PARANA - CNPJ: 18.238.131/0001-77.

no Art. 25, “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, do procedimento em epígrafe ao proponente MARCOS

Colorado-Pr, 18 de Abril de 2017.

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO, para a contratação por INEXIGIBILIDADE baseia-se
ANTONIO MOYA.
Colorado-Pr, 14 de Abril de 2017.

___________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
Prefeito

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.° 002/2017- PMI-SME
DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.° 002/2017- PMI-SME
PROFESSOREDITAL
DE EDUCAÇÃO
INFANTIL e FAUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL e FAUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS

N°
01

RELAÇÃO
DOSDOS
INSCRITOS
PARA
RELAÇÃO
INSCRITOS PARA
TESTETESTE
SELETIVOSELETIVO
NOME

Graduação
Pós
Magistério
Graduação
Pós
Graduação

NOME

ALAIDE DE OLIVEIRA SILVÉRIO

ALAIDE
SILVÉRIO
02 DE OLIVEIRA
ALINE FERREIRA
OMODEI
ALINE03FERREIRA
OMODEI
ANDRESSA
FIGUEIREDO SANTOS
04
ANTONIO SAMPAIO SANTOS
DE MOURA
ANDRESSA
FIGUEIREDO
05
CONRADO ALENCAR DE OLIVEIRA
ANTONIO
SAMPAIO
DE MOURA
06
CRISLAYNE CINTIA DA SILVA
CONRADO
ALENCAR
DERAPOSO
OLIVEIRA
07
DANIELA ROCHA
DE
MEDEIROSDA SILVA
CRISLAYNE CINTIA
08
DEBORA MARIA NUNES
DANIELA
ROCHA
RAPOSO DE
09
ELIANA MATIAS NINELO
MEDEIROS
10
ELLEN DE SOUZA DOS PRAZERES
11 MARIA
FABIANO
RIBEIRO CALÍQUIO
DEBORA
NUNES
FLAVIA APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO
12 MATIAS
ELIANA
NINELO
13
FLAVIA FELIX DE SOUZA
ELLEN
PRAZERES
14DE SOUZA
GÉSSICADOS
DE FREITAS
DIAS
FABIANO
RIBEIRO
CALÍQUIO
15
LARISSA MAGALHÃES
COUTINHO

CursoMagistério
Tempo TOTAL
Curso
Serviço

Graduaçãos

16APARECIDA
LEJIANE DE
APARECIDA
DECUSTÓDIO
MELO MOURA
FLAVIA
SOUZA

17
LEÃO FREDERIG
FLAVIA
FELIXMARCELA
DE SOUZA
18
MARCIA ROSÂNGELA CAMARGO
GÉSSICA DEIWASSE
FREITAS DIAS
19 MAGALHÃES
MARIA CARLA DE
SOUZA
LARISSA
COUTINHO
20 APARECIDA
MARIA IZABELDE
RIBEIRO
DOS MOURA
REIS
LEJIANE
MELO
21
MARIANA CIRINO PARRON DE SOIZA
MARCELA
LEÃO
FREDERIG
22
MONICA
RAMOS SCALDERLAI
23 ROSÂNGELA
REGIANE MARIA
FERRARA CRUZ
MARCIA
CAMARGO
24
SONIA MARIA FUZIMOTO
IWASSE
25
SONIA REGINA DE LIMA
MARIA26CARLA
DE SOUZA
SUELI CRISTINA DE SOUZA
MARIA27IZABEL
RIBEIRO
DOS
REISLISBOA
TAMIRES
APARECIDA
SOARES
28
VERA LÚCIA
APARECIDA
MARIANA
CIRINO
PARRON
DEMARTINS
SOIZA
29
VIVANE RAMOS CANO
MONICA
RAMOS
SCALDERLAI
REGIANE MARIA FERRARA CRUZ
Itaguajé, 20 de Abril de 2017
SONIA MARIA FUZIMOTO
SONIA REGINA DE LIMA
LAUDETE DE OLIVEIRA LIMA E SILVA
Secretaria Municipal de Educação
SUELI CRISTINA DE SOUZA
TAMIRES APARECIDA SOARES LISBOA
CRISOGONO
NOLETO E SILVA JUNIOR
VERA LÚCIA APARECIDA MARTINS
Prefeito Municipal
VIVANE RAMOS CANO

Itaguajé, 20 de Abril de 2017
LAUDETE DE OLIVEIRA LIMA E SILVA
Secretaria Municipal de Educação
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

s

Tempo
Serviço

TOTAL

12

