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 Milhares de pessoas 
foram as ruas prestigiar o fe-
riado Nacional de 7 setembro 
em comemoração aos 191 anos 
de Independência do Brasil em 
vários municípios da região 
participando ou assistindo o 
Desfile Cívico/Militar cons-
truindo a Paz. Foram populares, 
professores, alunos, comer-
ciantes, autoridades civil, reli-
giosas, chefes dos Executivo e 
Legislativo, militares saíram às 
ruas buscando cultivar o amor 

BRASIL 191 anos – O futuro se constrói com amor e trabalho

à Pátria. Essa verdadeira aula 
pública,  foi registrada em São 
Jorge do Ivaí, Floraí, Paranaci-
ty, Colorado e o Distrito de Alto 
Alegre, que definimos como 
temática:”Louvando a Vida, 
Construindo a Paz” detalhados 
na contemplação da vida desde 
a concepção do ser humano,  
aos elementos da natureza e a 
vida em quatro tempo: Criança, 
Adolescente, Adulto e Idoso.  
Dessa forma, os protagonistas 
que se apresentaram tratando 

de uma dessas temáticas numa 
aula pública que empolgou as 
pessoas que prestigiaram o des-
file cívico; Você perguntaria: 
“Como se consegue sincronizar 
um desfile desta grandeza”  - 
É um trabalho em conjunto 
onde há várias mãos, podendo 
ser classificado estes eventos 
como um momento de amor e 
civismo ao País. E é assim que 
Construímos a Paz: Sabendo 
Quem Somos Nós. (Veja mais 
detalhes nas páginas 4 e 5)O sentimento de patriotismo que deve ser evidenciado em todos os brasileiros foi o tema desenvolvido no Distrito de Alto Alegre

Em um novo momento Floraí vivenciou o resgate do Desfile de 7 Setembro isso é poder cultivar o amor à PátriaCidadania, Responsabilidade, Respeito, Solidariedade, Progresso, Harmonia e Paz, tudo isto foi o desfile em São Jorge do Ivaí

Fundamental e eterno num país é exaltar o espírito cívico e de amor aos valores da nossa terra tema resgatado em ParanacityColorado na Praça Dom Bosco  Escoteiros Sol Nascente hasteando as bandeiras pelo método do triângulo ato próprio da instituição

Prefeita Gisele conquista novos veículos
PRESIDENTE CASTELO BRANCO

 Satisfeita por mais 
uma vitória, a prefeita de Pre-
sidente Castelo Branco, Gisele 
comentou a conquista: "Com 
educação não se brinca. Duran-
te nossa administração, demos 
todo o apoio ao setor de educa-
ção fornecendo equipamentos,  
funcionários e trabalhando 

da melhor forma possível. Fico 
feliz por ter realizado mais essa 
conquista para esses profissionais 
tão valorosos que dão educação 
aos nossos filhos". 
 A frota de veículos da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção fica assim reforçada já no 
segundo semestre do ano com 
a chegada deste novos veículos 
zero quilômetro, marcando assim 
o início do segundo  semestre das 
ações do Governo Municipal. O 
micro-ônibus e o trator são recur-
sos vindos do governo federal, 
já os dois veículos destinados à 
Educação e à Saúde foram ad-
quiridos com recursos próprios 
do município, "em nove meses 
de trabalho estamos organizando 
nossa cidade como podemos, 
estes veículos são só o começo 
de muita coisa boa que vem por 
aí" disse a prefeita.
 A entrega simbólica 
das chaves foi feita pela prefeita 
Gisele Potila e os vereadores 

Pedro Rodrigues Bandeira 
Junior, Airton de Souza, Justo 
Joaquim Silvino e o presidente 
Alan Ronaldo Troleis repre-
sentando a câmara municipal. 
Os veículos ficaram expostos 
durante a feira do produtor e 
já estão trabalhando.
 O corpo de secretários 
da administração municipal, 
recebeu das mãos da prefeita 
as chaves dos veículos, fazem 
parte desta equipe, a Secretária 
da Educação, Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo Rosângela 
Aparecida Matheus da Silva, 
o Secretário dos Serviços Ur-
banos Almerindo Jeremiske, 
a Secretária da Saúde Bruna 
Alessandra Faccin, a Secre-
tária da Ação Social Maria 
José Bandeira, o Secretário do 
Desenvolvimento Econômico 
Eduardo Faccin, o Secretário 
da Administração e Gestão 
Milton Troleis e Elias Martin 
chefe de gabinete.

Secretário dos Serviços Urbanos 
Almerindo Jeremiske

Secretária da Educação, Cultura, 
Esporte, Lazer e Turismo Rosângela 
Aparecida Matheus da Silva

Secretária da Saúde Bruna Ales-
sandra Faccin

 A Prefeitura  de Para-
nacity junto com a Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente em parceria 
com a Norte Sul Empreen-
dimentos Habitacionais, está 
trabalhando no sentido de me-

Paranacity reforça programa 
Minha Casa Minha Vida

lhorar as condições de moradia 
do trabalhador rural. 
 Pensando nisso a Pre-
feita Ednéia Batista, aderiu ao 
Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV com o objetivo 
de construir ou reformar  mora-

dia do trabalhador rural, com 
recursos da CAIXA. 
 Pode ser beneficiário 
do programa, pessoas físicas, 
agricultores familiares com 
renda familiar bruta de até 
15 mil reais que comprovem 
enquadramento no PRONAF, 
perante a DAP - Declaração 
de Aptidão ao PRONAF. 
Também se enquadram no 
projeto pescadores artesanais, 
extrativistas entre outros. As 
construções podem ser de até 
54.18 m2 ou 28 mil reais e as 
reformas até 17 mil reais  tudo 
isso com recursos da OGU - 
Orçamento Geral da União, 
recurso esse conseguido a  
fundo perdido, aquele que 
não há a necessidade do be-
neficiário devolver o dinheiro 
todo, como por exemplo, o 
beneficiário da construção 
devolverá 4 por cento do 
total, algo em torno de Mil  
reais divididos em 4 anos de 
250 reais cada parcela, e os 
beneficiários de reforma, um 
total de 600 reais em 4 anos, 
ou seja 150 reais/ano. 
 A Prefeitura tam-
bém irá disponibilizar má-
quinas para as propriedades 
rurais com a necessidade de 
terraplanagem, via Secreta-
ria de Agricultura e Secre-
taria de Obras.  Com esse 
objetivo a administração 
municipal junto com seus 
parceiros almeja melhorar 
as suas condições e manter 
o agricultor familiar no seio 
de sua terra.
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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
Banca de Revista Nova Esperança

Ourizona
Mercearia Itaipu

Paranacity 
Lanchonete do Roberto

Panificadora Primor
Paranapoema

Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro

Panificadora 2 Irmãos 
Presidente Castelo Branco

Lanchonete Big Lanches
Santa Inês

Panificadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema

São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Farmácia Popular

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.

Legislativo Municipal de Paranapoema

Súmula de Pedido de Licença Prévia 
 PELIZER & SILVA LTDA-ME torna público que requereu ao 
IAP, Licença Prévia, para Loteamento Industrial, a ser implantado no Lote 
nº. 213/214, Gleba Caxias, Estrada Caxias, Município de Floresta – PR.

Súmula de Emissão de Licença de Operação 
 MADERNOP – Comércio de Madeiras Norte do Paraná Ltda, torna 
público que recebeu do IAP, a Licença de Operação de n.º 29436, com validade 
até 20/08/2017, para o Comércio Varejista de Madeira e Artefatos, implantado 
na Rua Waldemar Paes de Oliveira, 2151, Parque Itamaraty, Colorado-PR.

Súmula de Pedido de Licença Prévia 
 PRISCILA DE PAULA E FRANCIANO DE PAULA, tornam 
publico que requereram do IAP, Licença Prévia para construção de 3  aviários 
para engorda de galináceos de corte, a ser implantado nos lotes 333 localizado na 
gleba Andirá, estrada Jussara, km 1,5, município de Mandaguaçu-Paraná.
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 No dia 02 de Se-
tembro, foi realizada nas 
dependências da Casa da 
Cultura, Audiência Públi-
ca Municipal, que contou 
com a presença de autori-
dades políticas, secretários 
municipais, funcionários 
públicos, professores, e 
grande parte dos munícipes, 
que atenderam o convite da 
prefeita Ednea. 
 O recinto da Casa 
da Cultura ficou lotado. 
O principal assunto, foi 
o projeto que autoriza a 
administração municipal a 
realizar um empréstimo no 
valor de R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e meio de 
reais), valor este que será 

Paranacity, Administração 
realiza Audiência Pública 

destinado a reforma de pra-
ças públicas, aquisição de 
terreno para construção de 
casas populares e para recu-
peração da malha asfáltica 
do municipio. 
 Cerca de 95% da 
população que se fazia pre-
sente, votou de maneira 
favorável, ficando agora a 
responsabilidade sobre a li-
beração da aprovação deste 
empréstimo com a Câmara 
de Vereadores. 
 Segundo a prefeita 
Ednea, o quanto antes os 
vereadores liberarem este 
recurso, será melhor para 
toda a população, uma vez 
que as obras poderão ser 
iniciadas.

 A Prefeitura de Floraí 
por meio da 203ª Junta de Ser-
viço Militar (JSM), realizou na 
tarde/noite do dia 13 do corren-
te, no espaço físico defronte 
a Casa da Cultura Professor 
Pedro Ananias centralizado na 
Praça João Marques o Com-
promisso a Bandeira Nacional 
e a entrega de Certificados 

203ª JSM/Floraí  realiza cerimônia entrega de CDIs
de Dispensa de Incorporação 
(CDI), para 51 jovens do Mu-
nicípio de Floraí, integrando 
as comunidades rurais e dos 
jovens moradores no  Distrito 
de Nova Bilac. 
 Estavam presentes na 
Solenidade, o Delegado da 3ª 
Delegacia de Serviço Militar 
de Maringá, Capitão José 

Carlos Scarpari; o Instrutor do 
Tiro de Guerra de Nova Espe-
rança (TG-05-016) Sargento 
Luciano Santos da Silva; o 
Presidente da 203ª JSM/Floraí, 
Prefeito Fausto Eduardo Her-
radon acompanhado da esposa 
Adriane;  o Vice-Prefeito Mau-
rílio Sérgio Marangoni que se 
fazia acompanhar da esposa 
Márcia; a Presidente do Legis-
lativo municipal Edna Carpiné 
Contin com seus pares Manoel 
José dos Santos (Mané), Már-
cio Leandro Mendes (Dudu), 
Francisco Barragen Neto (Chi-
co Barragan) e Waldeir Guedes 
(Doguinha); a Secretaria de 
Educação, Professora Maria 
Angela Zampieri Gimenez; 
o Secretário da 203ª JSM/
Floraí Luiz Carlos Mantovani, 
Convidados e familiares dos 

jovens.  A Guarda Bandeira 
foi conduzida por atiradores 
do TG 05-016 que esteve sob 
o comando do Sargento Lucia-
no que é instrutor do Tiro de 
Guerra.  
 Durante a Cerimônia, 
os jovens fizeram o juramento 
diante da Bandeira Nacional, 
jurando honra, integridade, 

e defender a Pátria com sua 
própria vida, caso sejam con-
vocados em momentos emer-
genciais. O Prefeito Fausto e o 
Capitão Scarpari falaram sobre 
o significado do ato solene, 
inclusive dos benefícios que 
o jovem cidadão tem em estar 
em dia com o Serviço Militar. 
 Ainda de acordo com 

o prefeito, sua administração 
vem realizando uma política 
voltada aos jovens, nos mais 
diversos setores. “Estamos 
buscando atender nossos jo-
vens, não só nos esportes, 
principalmente na área da 
educação”, citou. A cerimônia 
foi encerrada, com a entrega 
do CDI aos jovens presentes.
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Dia da Independência do Brasil...191 anos Como foi o  7 de Setembro em alguns municípios da região

 O feriado de 
sete de setembro come-
mora a independência 
do Brasil e por isso é 
um dos feriados nacio-
nais mais importantes 
do país. Embora a his-
tória oficial marque o 
dia 7 de setembro de 
1822 como o dia da 
independência, alguns 
historiadores modernos 
sugerem que o processo 
começou muito antes, 
tendo como um dos pri-
meiros e principais de-
tonadores a fuga da fa-
mília real portuguesa ao 
Brasil em 1808, como 
conseqüência da Guer-
ra Peninsular. 
 Estando às 
margens do riacho Ipi-
ranga, localizado na 
região onde se encontra 
atualmente o bairro do 
Ipiranga, na cidade de 
São Paulo, o príncipe 
regente expressou sua 
decisão bradando a fa-
mosa frase Independên-
cia ou morte!,  ato que 
acabou ficando mais 
conhecido historica-
mente como o episódio 
do Grito do Ipiranga. 
 Com esse ato 
simbólico, o longo 
processo de emancipa-
ção política do Brasil 
chegava ao seu ponto 
decisivo, levando Dom 
Pedro a ser aclamado 
imperador do Brasil em 
12 de outubro de 1822 
e coroado quase dois 
meses depois, em 1º de 
dezembro do mesmo 
ano, recebendo o título 
de D. Pedro I. Hoje em 
dia, as comemorações 
do Dia da Independên-
cia do Brasil ocorrem 
em todo o território na-
cional, com a realização 
de desfiles, solenidades 
públicas, espetáculos 
musicais e diversos ti-
pos de manifestações 
patrióticas. 
 Este ano o 
Desfile Cívico/Militar 
de 7 de setembro levou 
as ruas vários temas 
com o objetivo de valo-
rizar atitudes cidadãs, o 
respeito à Pátria, a pro-
moção de valores edu-
cacionais e de paz, con-
tribuindo assim para a 
expressão cívica de di-
ferentes segmentos da 
população.

 Em um novo mo-
mento que Floraí está viven-
do, a comunidade junto as 
autoridades  comemoraram  
os 191 anos da independên-
cia brasileira, voltando a 
realizar o tradicional desfile 
de 07 de setembro, do qual 
teve como tema: Arte, Inde-
pendência e cidadania. 
 O evento foi orga-
nizado pela secretaria de 
educação e pela prefeitura 
municipal e contou com 
a participação das esco-

 O fogo começou 
arder, no domingo (Dia 1) 
quando o município de Colo-
rado em um breve e pequeno 
desfile pelo centro da comu-
nidade no Distrito de Alto 
Alegre desfilaram representa-
ções de diversas instituições, 
tanto civis como militares, 
culminado em eventos na 
Praça central da comunidade  
na manhã daquele dia, sendo 
a Abertura Oficial da Semana 
da Pátria no município, pela 
Praça José Queiroz Vieira no 
Distrito de Alto Alegre. 
 A Banda Marcial 
de Munhoz de Melo aceitou 
o convite e abrilhantou o 
evento cívico vindo à fren-
te das autoridades, atletas, 
professores e alunos até a 
Praça. Os músicos fizeram 
uma pequena demonstração 
do repertório para os pre-
sentes.  A Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura 
e Esportes, fez uma adapta-
ção da Cerimônia do Fogo 

Surpreendente o que aconteceu em  Louvor a Pátria,  ao som do  Hino Nacional, 
num solo entoado pela cantora Madalena acompanhada pelo bacharel em piano 
maestro Vicente Neves (ambos da Escola Vitor Neves de Mgá) 

Floraí inova no desfile de 07 de setembro

las municipais, estaduais, 
APAE, Pastoral da Criança, 
Projeto Piá, Rotary Clube, 
pelos integrantes dos Proje-
tos Cidadão Mirim de Floraí 
e São Jorge do Ivaí, Tiro de 
Guerra de Nova Esperança 
e do moto clube Vultos do 
Asfalto. No desfile estive-
ram presentes também as 
fanfarras de São Jorge do 
Ivaí, Nova Esperança e de 
Painçandu as quais realiza-
ram  evoluções no encerra-
mento do evento. 

 O desfile foi inicia-
do por volta das 15 horas e 
segundo estimativa da se-
cretaria de educação, mais 
de mil pessoas participaram 
desfilando garbosamente 
pelas ruas e avenidas. O per-
curso do desfile foi grande, 
concentrados na Rua Pedro 
Álvares Cabral, seguindo 
pelo centro da Praça João 
Marques onde estavam as 
autoridades postadas em 
palanque seguindo pela 
Avenida Fagion, entraram 
na Avenida Brasil e subiram 
pela Rua Getúlio Vargas 
defronte o Paço Municipal 

onde o desfile foi dispersa-
do. Maria Ângela Zampie-
ri Gimenez,  Secretária da 
Educação, falou  sobre o 
objetivo e a importância do 
desfile; é de resgatar o res-
peito a pátria e oportunizar 
os alunos, a  desfilarem  e  
assistirem a apresentação 
da fanfarra,  cumprindo  o 
seu papel de cidadão. 
 Comenta também 
que: “para a realização des-
te desfile foi preciso sonhar, 
idealizar e depois por em 
prática, e este sonho hoje 
realizado veio do nosso 
prefeito Fausto, que desde 

o inicio do ano, pediu que 
organizássemos este even-
to, sempre nos apoiando e 
incentivando. Este sonho só 
foi possível com a ajuda de 
todos que se envolveram e 
trabalharam para que este 
dia chegasse desta forma 
brilhante”. 
 O Prefeito Fausto 
Herradon disse: “Hoje é um 
dia, em que a gente resgata 
o amor a Pátria, ao próximo, 
ao civismo, ao amor pela ter-
ra que nascemos e vivemos. 
Hoje é um dia que jamais deve 
ser esquecido, e sim comemo-
rado por todos, para que os 
bons sentimentos retorne aos 
nossos corações. Neste dia 
7 de setembro, dia da Pátria, 
queremos reforçar nossa res-
ponsabilidade, em promover 
o bem comum e propor cami-
nhos com base na participa-
ção de todos, contribuir com 
a educação para formação de 
cidadãos conscientes, no seu 
papel na sociedade, agradeço  
por vocês depositarem em 
nossas mãos a esperança. 
 A esperança de re-
nascer Floraí, de resgatar o que 
ficou adormecido por mais de 
uma década. E são iniciativas 
como esta, que vamos resga-
tar a auto estima da população 
floraiense,  dos moradores no 
Distrito de  Nova Bilac e co-
munidades rural.

 Distrito de Alto Alegre realiza concentração 
 na Praça José Queiroz Vieira

Simbólico da Pátria, com o 
objetivo de resgatar o civis-
mo, o patriotismo, através 
de apresentações culturais e 
esportivas, com participação 
dos estudantes de Colorado 
e Alto Alegre e com a Traje-
tória do Fogo Simbólico da 
Pátria conduzido pelos atle-
tas do município.  

 O auge da solenidade 
de início da Semana da Pátria 
foi o hasteamento das bandei-
ras do Brasil, Paraná e Colo-
rado, realizado pelo prefeito 
Joaquim Rodrigues, vice-
prefeito Luiz Carlos Miosso 
e o sub-prefeito do Distrito de 
Alto Alegre, Wandely Odeni-
que, respectivamente. 

 O comandante do 
Sub-destacamento da Polícia 
Militar em Alto Alegre, Cabo 
Maurício Gomes da Silva, fez 
uma breve explanação sobre 
a Pátria, com o objetivo de 
resgatar e instigar a consci-
ência cívica nos cidadãos co-
lorado.  Os alunos da Escola 
Municipal Pedro Francisco 

de Alcântara, Colégio Esta-
dual Tereza Cristina, Centro 
de Educação Infantil Peque-
no Polegar, Associação Dis-
trital de Alto Alegre (ADA-
AL) e Escolinha de Esportes 
de Alto Alegre, prestaram 
suas homenagens através das 
apresentações culturais. 
 O evento solene reu-
niu autoridades de Colorado, 
prefeito Joaquim Rodrigues, 
vice-prefeito, Luiz Carlos 
Miosso,  a secretária muni-
cipal de Assistência Social e 
Cidadania e primeira-dama, 

Mara Silvia,  a diretora do 
Centro de Atenção Psicos-
social, Sandra Miosso  e a 
Secretaria de Educação Sil-
vana Ruella.  Também parti-
ciparam da festividade dedi-
cada à Pátria, os vereadores 
representantes no Distrito de  
Alto Alegre, Eliziel Borges 
da Silva e Eliso de Oliveira 
“Chirrara”, o vereador Luiz 
Fabiano Freitas Pereira “Tu-
quinha”, secretários e direto-
res municipais, representan-
tes de entidades e instituições 
do município. 

 A Prefeitura de Co-
lorado, através da Secreta-
ria de Educação, Cultura e 
Esportes, realizou, inician-
do no dia 1º de setembro até 
a data em que se comemora 
a Independência do Brasil, 
7 de setembro, a Semana 
da Pátria. Durante o perío-
do, que teve abertura oficial 
no Distrito de Alto Alegre, 
a valorização da Terra Bra-
sileira, da cultura, do pa-
triotismo, da cidadania e 
do civismo foi destacado, 
reforçado e refletido através 
das atividades programadas 
e que envolveram comuni-
dade escolar, autoridades, 
representantes dos setores 
locais, crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e ido-
sos. 
 No sábado, na so-
lenidade de encerramento 
da Semana, a Secretaria de 
Educação fez uma adapta-
ção da Cerimônia do Fogo 
Simbólico da Pátria. Essa, 
que também foi realiza-

 No domingo, 01 de 
setembro às 9h30min, no cal-
çadão da Avenida Brasil deu-
se início as comemorações 
alusivas à Semana da Pátria 
em Paranacity. A solenidade 
foi marcada com o hasteamen-
to das bandeiras pela Prefeita 
Ednea Buchi Batista, Presi-
dente do Legislativo Muni-
cipal Lenir de Jesus Ferreira 
e o Padre Jeferson Batista da 
Cruz. 
 A Prefeita em seu 
discurso, enfatizou sobre a im-
portância em resgatar o senti-
mento de civismo  nos alunos 
e na população, falou sobre o 
acontecimento da data na his-
tória do País.  
 A Secretária de Edu-
cação Hosana dos Santos Gran-
de, também chamou a atenção 
ao discursar sobre o resgate 
do civismo tão valorizado em 
outros tempos, hoje um pouco 
esquecido por grande parte de  
brasileiros. Disse que um país 
para se desenvolver precisa de 
patriotismo, civismo, e que em 
momentos oportunos precisam 

 Concentrados de-
fronte a Escola Municipal 
São Jorge do Ivaí, Institui-
ções de ensino e outras en-
tidades saíram as ruas para 
comemorar tão importante 
data, mostrando com este 
desfile, o Brasil que quere-
mos.  - UM BRASIL QUE 
RESPEITA O IDOSO;- UM 
BRASIL QUE NÃO VÊ DI-
FERENÇAS;- UM BRASIL 

Dia da Pátria destaca os jovens na 
Praça Dom Bosco em Colorado

da na abertura da Semana 
em homenagem à Pátria, 
destacou a importância de 
manter o calor patriótico do 
povo brasileiro, principal-
mente nos jovens, represen-
tados na solenidade pelos 
atletas municipais e alunos 
da rede de ensino de Colo-
rado. Saindo do Ginásio de 
Esportes Central, os atletas 
colorado fizeram percurso 
com a tocha do Fogo Sim-
bólico da Pátria por ruas da 

região central do município. 
Autoridades, Comitiva Co-
lorado, Comitiva Estância 
2000, Rota 69 Moto Clu-
be de Colorado e Guarda 
Mirim, acompanharam os 
esportistas na Corrida do 
Fogo, que finalizou na Pra-
ça Dom Bosco. 
 O Grupo de Esco-
teiros Sol Nascente fez o 
hasteamento das bandeiras 
do Brasil, do Paraná e de 
Colorado, usando o método 

do triângulo, cerimônia pró-
pria de escoteiros. O prefei-
to Joaquim Rodrigues fez 
o encerramento oficial da 
Semana da Pátria falando 
sobre a atenção que o mu-
nicípio vem dando para a 
educação dos alunos de Co-
lorado e Alto Alegre, a va-
lorização dos profissionais 
e sobre a importância de 
instigar e desenvolver nos 
alunos a consciência cívica 
e de amor a sua Terra. 

 Os alunos da Esco-
la Municipal Pedro Fran-
cisco de Alcântara, de Alto 
Alegre, e o Grupo de Dança 
Municipal, Colorado Dan-
ce, fizeram o encerramento 
da festividade de 7 de se-
tembro com apresentações 
que destacaram as belezas 
naturais do país, caracte-
rísticas do povo brasileiro, 
miscigenação de raças e 
cultura popular. 
 A secretária de 

Educação, Silvana Ruella, 
agradeceu o empenho de 
sua equipe na realização da 
Semana da Pátria, desde a 
estruturação dos eventos 
diários até a preparação 
das apresentações que abri-
lhantaram as solenidades.     
Com a consciência patrió-
tica renovada e a bandeira 
tremulando na Praça Dom 
Bosco, a Semana da Pátria 
2013 foi assim finalizada 
em Colorado e Alto Alegre.

Desfile e show durante a Semana da Pátria em Paranacity 

População acompanha desfile de 7 de Setembro em São Jorge do Ivaí

SEGURO;- UM BRASIL 
COM OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO;- UM BRA-
SIL QUE RESPEITA O SEU 
MEIO AMBIENTE ;-UM 
BRASIL QUE VALORI-
ZA A CULTURA DE SEU 
POVO; -UM BRASIL QUE 
EDUCA NUMA CULTURA 
DE PAZ. 
 O desfile andou pela 
Avenida Andirá, passou de-

fronte o palanque oficial ins-
talado defronte o Paço Muni-
cipal e se dispersou após cir-
cundar a Praça Santa Cruz. 
 A Polícia Militar 
veio a frente dando o seu 
apoio para que a festividade 
realiza-se com bastante segu-
rança, seguidos pelos carros 
alegóricos do Grupo de Tea-
tro do município com estátu-
as vivas representando as três 

esferas Nacional, Estadual e 
Municipal, carregando em 
suas mãos com orgulho as 
Bandeiras do Brasil, Paraná e 
São Jorge do Ivaí.  
 A fanfarra munici-
pal, composta por alunos na 
faixa etária de 7 a 13 anos, 
sob as instruções do profes-
sor Eduardo Amaral e Ro-
berta Murbach abrilhantou 
o evento logo no começo. 

O grupo da 3ª Idade com o 
tema: Setembro comemora 
o dia da Independência do 
Brasil, o mês do Idoso e o 
mês da primavera a beleza 
das flores. 
 Por isso o grupo da 
3ª idade, que representa a 
fonte da nossa história, apre-
sentou a dança folclórica: A 
colheita das flores. A dança 
é uma cultura, um lazer, uma 
qualidade de vida. Ainda in-
tegraram ao desfile: os inte-
grantes do Projeto Cidadão 
Mirim, PROERD, APAE, 
escolas municipais, Fanfar-
ra Ninho da Águia de Nova 
Esperança, entidades filan-
trópicas e a Equipe Rasga 
Trilha com seus 20 integran-
tes. Segundo a professora 
Claudinéia Sossai Navarro, 
Secretaria de Educação e 
Cultura a maior alegria foi 
ver que tudo saiu dentro dos 
conformes. “Estou muito fe-
liz por mais uma vez reali-
zarmos o desfile com êxito, 
ainda mais no ano em que 
levantamos a bandeira de 
um País que queremos”.  

 O prefeito André Luiz 
Bovo destacou  a importância 
da população ir às ruas nessa 
data importante para a nação. 
“Quero parabenizar a todos 
professores e alunos das esco-
las pelo belíssimo trabalho, e 
também dizer da felicidade de 
presenciar uma grande quanti-
dade de pessoas nas ruas, seja 
para prestigiar o evento ou 
para solicitar melhorias para 
o país. Considero toda e qual-
quer manifestação em prol de 
melhorias para o povo como 
direito do cidadão”. 
 Encerrando seu dis-
curso, Bovo fez  reflexão com 
as palavras do ex-presidente 
dos Estados Unidos Abraham 
Lincoln: “Não pergunte o que 
seu país pode fazer por você, 
mas sim, o que você pode fa-
zer pelo seu país”. “São Jorge 
do Ivaí é um município peque-
no, mas tenho certeza que tem 
feito muito pelo país, princi-
palmente com os bons exem-
plos, de cidadania, responsabi-
lidade, respeito, solidariedade, 
progresso, harmonia e paz”. 
Concluiu André Bovo

ser retomados. Sua assessora 
professora Terezinha de Oli-
veira dos Santos ao discursar 
enfatizou sobre o Tema Civis-
mo, Patriotismo e Cidadania, 
falou sobre o verdadeiro sen-
tido das palavras e da neces-
sidade de provocar em nossas 
crianças e jovens o sentimento 
cívico. 

 Após os discursos, 
as escolas Professor Eurípe-
des Pregídio, Ligia Bortoletto, 
Santos Dumont e o PETI abri-
lhantaram o evento com a rea-
lização de atividades culturais. 
Para encerrar as atividades 
alunos do município deram 
um show (organizados em 
uma Banda) apresentando vá-

rias músicas que aprenderam 
a tocar em apenas 4 ensaios, 
realizados através do professor 
Carlos e sua Equipe de cola-
boradores de Paranapoema, na 
qual foi cumprimentado  pelo 
esforço, dedicação e motiva-
ção perante os alunos que su-
peraram  o desafio de marcar 
a solenidade de abertura da 

Semana da Pátria. 
 Durante a Semana, 
as Escolas e o Departamento 
de Esporte se incumbiram em 
dar continuidade às atividades, 
onde puderam contar também 
com o Projeto Semeando o 
Verde da Usina Santa Terezi-
nha em parceria com a Secre-
taria de Educação, com pales-
tras e teatro que aconteceram 
na Casa da Cultura. No sábado 
(07), mais de duas mil pesso-
as assistiram o desfile em co-
memoração a Independência 
do Brasil, com a participação 
dos alunos da rede municipal 
de ensino, Grupo da 3ª Idade, 
Tiro de Guerra de Maringá e 
apresentação de fanfarras. 
 No palanque, a Pre-
feita Ednea entregou as chaves 
de um ônibus 0 km adaptado 
para a Presidente da APAE.  A 
equipe organizadora, durante 
a realização do evento preo-
cupada  com as crianças, já 
que normalmente no mês de 
setembro, o clima é bastante 
quente, com sol forte e a baixa 
umidade do ar, podendo cau-

sar desidratação. 
 Pensando nisso, as 
mesmas acharam conve-
niente  em realizar  o des-
file primeiro e em seguida 
as apresentações. O desfile 
marcado para as 15h00min 
horas teve o seguinte per-
curso: Saída da Escola 
Eurípedes, descendo até a 
Prefeitura, subindo a Rua 
Pedro Paulo Venério até 
a Avenida  Eid, descendo 
a Avenida 4 de dezembro 
até ao calçadão da Avenida 
Brasil, onde foi instalado o 
palco para as autoridades e 
a realização das apresen-
tações em comemoração 
à Semana da Pátria, entre 
as quais se apresentarão a 
Fanfarra de Paranavai, de 
Santa Izabel do Ivaí, e de 
Paranapoema. Houve tam-
bém a apresentação do Tiro 
de Guerra de Maringá, bem 
como apresentação de show 
de talentos do município, 
duplas de violeiros e à noite 
show com Ases do Motoci-
clismo, de Londrina.
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Dia da Independência do Brasil...191 anos Como foi o  7 de Setembro em alguns municípios da região

 O feriado de 
sete de setembro come-
mora a independência 
do Brasil e por isso é 
um dos feriados nacio-
nais mais importantes 
do país. Embora a his-
tória oficial marque o 
dia 7 de setembro de 
1822 como o dia da 
independência, alguns 
historiadores modernos 
sugerem que o processo 
começou muito antes, 
tendo como um dos pri-
meiros e principais de-
tonadores a fuga da fa-
mília real portuguesa ao 
Brasil em 1808, como 
conseqüência da Guer-
ra Peninsular. 
 Estando às 
margens do riacho Ipi-
ranga, localizado na 
região onde se encontra 
atualmente o bairro do 
Ipiranga, na cidade de 
São Paulo, o príncipe 
regente expressou sua 
decisão bradando a fa-
mosa frase Independên-
cia ou morte!,  ato que 
acabou ficando mais 
conhecido historica-
mente como o episódio 
do Grito do Ipiranga. 
 Com esse ato 
simbólico, o longo 
processo de emancipa-
ção política do Brasil 
chegava ao seu ponto 
decisivo, levando Dom 
Pedro a ser aclamado 
imperador do Brasil em 
12 de outubro de 1822 
e coroado quase dois 
meses depois, em 1º de 
dezembro do mesmo 
ano, recebendo o título 
de D. Pedro I. Hoje em 
dia, as comemorações 
do Dia da Independên-
cia do Brasil ocorrem 
em todo o território na-
cional, com a realização 
de desfiles, solenidades 
públicas, espetáculos 
musicais e diversos ti-
pos de manifestações 
patrióticas. 
 Este ano o 
Desfile Cívico/Militar 
de 7 de setembro levou 
as ruas vários temas 
com o objetivo de valo-
rizar atitudes cidadãs, o 
respeito à Pátria, a pro-
moção de valores edu-
cacionais e de paz, con-
tribuindo assim para a 
expressão cívica de di-
ferentes segmentos da 
população.

 Em um novo mo-
mento que Floraí está viven-
do, a comunidade junto as 
autoridades  comemoraram  
os 191 anos da independên-
cia brasileira, voltando a 
realizar o tradicional desfile 
de 07 de setembro, do qual 
teve como tema: Arte, Inde-
pendência e cidadania. 
 O evento foi orga-
nizado pela secretaria de 
educação e pela prefeitura 
municipal e contou com 
a participação das esco-

 O fogo começou 
arder, no domingo (Dia 1) 
quando o município de Colo-
rado em um breve e pequeno 
desfile pelo centro da comu-
nidade no Distrito de Alto 
Alegre desfilaram representa-
ções de diversas instituições, 
tanto civis como militares, 
culminado em eventos na 
Praça central da comunidade  
na manhã daquele dia, sendo 
a Abertura Oficial da Semana 
da Pátria no município, pela 
Praça José Queiroz Vieira no 
Distrito de Alto Alegre. 
 A Banda Marcial 
de Munhoz de Melo aceitou 
o convite e abrilhantou o 
evento cívico vindo à fren-
te das autoridades, atletas, 
professores e alunos até a 
Praça. Os músicos fizeram 
uma pequena demonstração 
do repertório para os pre-
sentes.  A Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura 
e Esportes, fez uma adapta-
ção da Cerimônia do Fogo 

Surpreendente o que aconteceu em  Louvor a Pátria,  ao som do  Hino Nacional, 
num solo entoado pela cantora Madalena acompanhada pelo bacharel em piano 
maestro Vicente Neves (ambos da Escola Vitor Neves de Mgá) 

Floraí inova no desfile de 07 de setembro

las municipais, estaduais, 
APAE, Pastoral da Criança, 
Projeto Piá, Rotary Clube, 
pelos integrantes dos Proje-
tos Cidadão Mirim de Floraí 
e São Jorge do Ivaí, Tiro de 
Guerra de Nova Esperança 
e do moto clube Vultos do 
Asfalto. No desfile estive-
ram presentes também as 
fanfarras de São Jorge do 
Ivaí, Nova Esperança e de 
Painçandu as quais realiza-
ram  evoluções no encerra-
mento do evento. 

 O desfile foi inicia-
do por volta das 15 horas e 
segundo estimativa da se-
cretaria de educação, mais 
de mil pessoas participaram 
desfilando garbosamente 
pelas ruas e avenidas. O per-
curso do desfile foi grande, 
concentrados na Rua Pedro 
Álvares Cabral, seguindo 
pelo centro da Praça João 
Marques onde estavam as 
autoridades postadas em 
palanque seguindo pela 
Avenida Fagion, entraram 
na Avenida Brasil e subiram 
pela Rua Getúlio Vargas 
defronte o Paço Municipal 

onde o desfile foi dispersa-
do. Maria Ângela Zampie-
ri Gimenez,  Secretária da 
Educação, falou  sobre o 
objetivo e a importância do 
desfile; é de resgatar o res-
peito a pátria e oportunizar 
os alunos, a  desfilarem  e  
assistirem a apresentação 
da fanfarra,  cumprindo  o 
seu papel de cidadão. 
 Comenta também 
que: “para a realização des-
te desfile foi preciso sonhar, 
idealizar e depois por em 
prática, e este sonho hoje 
realizado veio do nosso 
prefeito Fausto, que desde 

o inicio do ano, pediu que 
organizássemos este even-
to, sempre nos apoiando e 
incentivando. Este sonho só 
foi possível com a ajuda de 
todos que se envolveram e 
trabalharam para que este 
dia chegasse desta forma 
brilhante”. 
 O Prefeito Fausto 
Herradon disse: “Hoje é um 
dia, em que a gente resgata 
o amor a Pátria, ao próximo, 
ao civismo, ao amor pela ter-
ra que nascemos e vivemos. 
Hoje é um dia que jamais deve 
ser esquecido, e sim comemo-
rado por todos, para que os 
bons sentimentos retorne aos 
nossos corações. Neste dia 
7 de setembro, dia da Pátria, 
queremos reforçar nossa res-
ponsabilidade, em promover 
o bem comum e propor cami-
nhos com base na participa-
ção de todos, contribuir com 
a educação para formação de 
cidadãos conscientes, no seu 
papel na sociedade, agradeço  
por vocês depositarem em 
nossas mãos a esperança. 
 A esperança de re-
nascer Floraí, de resgatar o que 
ficou adormecido por mais de 
uma década. E são iniciativas 
como esta, que vamos resga-
tar a auto estima da população 
floraiense,  dos moradores no 
Distrito de  Nova Bilac e co-
munidades rural.

 Distrito de Alto Alegre realiza concentração 
 na Praça José Queiroz Vieira

Simbólico da Pátria, com o 
objetivo de resgatar o civis-
mo, o patriotismo, através 
de apresentações culturais e 
esportivas, com participação 
dos estudantes de Colorado 
e Alto Alegre e com a Traje-
tória do Fogo Simbólico da 
Pátria conduzido pelos atle-
tas do município.  

 O auge da solenidade 
de início da Semana da Pátria 
foi o hasteamento das bandei-
ras do Brasil, Paraná e Colo-
rado, realizado pelo prefeito 
Joaquim Rodrigues, vice-
prefeito Luiz Carlos Miosso 
e o sub-prefeito do Distrito de 
Alto Alegre, Wandely Odeni-
que, respectivamente. 

 O comandante do 
Sub-destacamento da Polícia 
Militar em Alto Alegre, Cabo 
Maurício Gomes da Silva, fez 
uma breve explanação sobre 
a Pátria, com o objetivo de 
resgatar e instigar a consci-
ência cívica nos cidadãos co-
lorado.  Os alunos da Escola 
Municipal Pedro Francisco 

de Alcântara, Colégio Esta-
dual Tereza Cristina, Centro 
de Educação Infantil Peque-
no Polegar, Associação Dis-
trital de Alto Alegre (ADA-
AL) e Escolinha de Esportes 
de Alto Alegre, prestaram 
suas homenagens através das 
apresentações culturais. 
 O evento solene reu-
niu autoridades de Colorado, 
prefeito Joaquim Rodrigues, 
vice-prefeito, Luiz Carlos 
Miosso,  a secretária muni-
cipal de Assistência Social e 
Cidadania e primeira-dama, 

Mara Silvia,  a diretora do 
Centro de Atenção Psicos-
social, Sandra Miosso  e a 
Secretaria de Educação Sil-
vana Ruella.  Também parti-
ciparam da festividade dedi-
cada à Pátria, os vereadores 
representantes no Distrito de  
Alto Alegre, Eliziel Borges 
da Silva e Eliso de Oliveira 
“Chirrara”, o vereador Luiz 
Fabiano Freitas Pereira “Tu-
quinha”, secretários e direto-
res municipais, representan-
tes de entidades e instituições 
do município. 

 A Prefeitura de Co-
lorado, através da Secreta-
ria de Educação, Cultura e 
Esportes, realizou, inician-
do no dia 1º de setembro até 
a data em que se comemora 
a Independência do Brasil, 
7 de setembro, a Semana 
da Pátria. Durante o perío-
do, que teve abertura oficial 
no Distrito de Alto Alegre, 
a valorização da Terra Bra-
sileira, da cultura, do pa-
triotismo, da cidadania e 
do civismo foi destacado, 
reforçado e refletido através 
das atividades programadas 
e que envolveram comuni-
dade escolar, autoridades, 
representantes dos setores 
locais, crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e ido-
sos. 
 No sábado, na so-
lenidade de encerramento 
da Semana, a Secretaria de 
Educação fez uma adapta-
ção da Cerimônia do Fogo 
Simbólico da Pátria. Essa, 
que também foi realiza-

 No domingo, 01 de 
setembro às 9h30min, no cal-
çadão da Avenida Brasil deu-
se início as comemorações 
alusivas à Semana da Pátria 
em Paranacity. A solenidade 
foi marcada com o hasteamen-
to das bandeiras pela Prefeita 
Ednea Buchi Batista, Presi-
dente do Legislativo Muni-
cipal Lenir de Jesus Ferreira 
e o Padre Jeferson Batista da 
Cruz. 
 A Prefeita em seu 
discurso, enfatizou sobre a im-
portância em resgatar o senti-
mento de civismo  nos alunos 
e na população, falou sobre o 
acontecimento da data na his-
tória do País.  
 A Secretária de Edu-
cação Hosana dos Santos Gran-
de, também chamou a atenção 
ao discursar sobre o resgate 
do civismo tão valorizado em 
outros tempos, hoje um pouco 
esquecido por grande parte de  
brasileiros. Disse que um país 
para se desenvolver precisa de 
patriotismo, civismo, e que em 
momentos oportunos precisam 

 Concentrados de-
fronte a Escola Municipal 
São Jorge do Ivaí, Institui-
ções de ensino e outras en-
tidades saíram as ruas para 
comemorar tão importante 
data, mostrando com este 
desfile, o Brasil que quere-
mos.  - UM BRASIL QUE 
RESPEITA O IDOSO;- UM 
BRASIL QUE NÃO VÊ DI-
FERENÇAS;- UM BRASIL 

Dia da Pátria destaca os jovens na 
Praça Dom Bosco em Colorado

da na abertura da Semana 
em homenagem à Pátria, 
destacou a importância de 
manter o calor patriótico do 
povo brasileiro, principal-
mente nos jovens, represen-
tados na solenidade pelos 
atletas municipais e alunos 
da rede de ensino de Colo-
rado. Saindo do Ginásio de 
Esportes Central, os atletas 
colorado fizeram percurso 
com a tocha do Fogo Sim-
bólico da Pátria por ruas da 

região central do município. 
Autoridades, Comitiva Co-
lorado, Comitiva Estância 
2000, Rota 69 Moto Clu-
be de Colorado e Guarda 
Mirim, acompanharam os 
esportistas na Corrida do 
Fogo, que finalizou na Pra-
ça Dom Bosco. 
 O Grupo de Esco-
teiros Sol Nascente fez o 
hasteamento das bandeiras 
do Brasil, do Paraná e de 
Colorado, usando o método 

do triângulo, cerimônia pró-
pria de escoteiros. O prefei-
to Joaquim Rodrigues fez 
o encerramento oficial da 
Semana da Pátria falando 
sobre a atenção que o mu-
nicípio vem dando para a 
educação dos alunos de Co-
lorado e Alto Alegre, a va-
lorização dos profissionais 
e sobre a importância de 
instigar e desenvolver nos 
alunos a consciência cívica 
e de amor a sua Terra. 

 Os alunos da Esco-
la Municipal Pedro Fran-
cisco de Alcântara, de Alto 
Alegre, e o Grupo de Dança 
Municipal, Colorado Dan-
ce, fizeram o encerramento 
da festividade de 7 de se-
tembro com apresentações 
que destacaram as belezas 
naturais do país, caracte-
rísticas do povo brasileiro, 
miscigenação de raças e 
cultura popular. 
 A secretária de 

Educação, Silvana Ruella, 
agradeceu o empenho de 
sua equipe na realização da 
Semana da Pátria, desde a 
estruturação dos eventos 
diários até a preparação 
das apresentações que abri-
lhantaram as solenidades.     
Com a consciência patrió-
tica renovada e a bandeira 
tremulando na Praça Dom 
Bosco, a Semana da Pátria 
2013 foi assim finalizada 
em Colorado e Alto Alegre.

Desfile e show durante a Semana da Pátria em Paranacity 

População acompanha desfile de 7 de Setembro em São Jorge do Ivaí

SEGURO;- UM BRASIL 
COM OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO;- UM BRA-
SIL QUE RESPEITA O SEU 
MEIO AMBIENTE ;-UM 
BRASIL QUE VALORI-
ZA A CULTURA DE SEU 
POVO; -UM BRASIL QUE 
EDUCA NUMA CULTURA 
DE PAZ. 
 O desfile andou pela 
Avenida Andirá, passou de-

fronte o palanque oficial ins-
talado defronte o Paço Muni-
cipal e se dispersou após cir-
cundar a Praça Santa Cruz. 
 A Polícia Militar 
veio a frente dando o seu 
apoio para que a festividade 
realiza-se com bastante segu-
rança, seguidos pelos carros 
alegóricos do Grupo de Tea-
tro do município com estátu-
as vivas representando as três 

esferas Nacional, Estadual e 
Municipal, carregando em 
suas mãos com orgulho as 
Bandeiras do Brasil, Paraná e 
São Jorge do Ivaí.  
 A fanfarra munici-
pal, composta por alunos na 
faixa etária de 7 a 13 anos, 
sob as instruções do profes-
sor Eduardo Amaral e Ro-
berta Murbach abrilhantou 
o evento logo no começo. 

O grupo da 3ª Idade com o 
tema: Setembro comemora 
o dia da Independência do 
Brasil, o mês do Idoso e o 
mês da primavera a beleza 
das flores. 
 Por isso o grupo da 
3ª idade, que representa a 
fonte da nossa história, apre-
sentou a dança folclórica: A 
colheita das flores. A dança 
é uma cultura, um lazer, uma 
qualidade de vida. Ainda in-
tegraram ao desfile: os inte-
grantes do Projeto Cidadão 
Mirim, PROERD, APAE, 
escolas municipais, Fanfar-
ra Ninho da Águia de Nova 
Esperança, entidades filan-
trópicas e a Equipe Rasga 
Trilha com seus 20 integran-
tes. Segundo a professora 
Claudinéia Sossai Navarro, 
Secretaria de Educação e 
Cultura a maior alegria foi 
ver que tudo saiu dentro dos 
conformes. “Estou muito fe-
liz por mais uma vez reali-
zarmos o desfile com êxito, 
ainda mais no ano em que 
levantamos a bandeira de 
um País que queremos”.  

 O prefeito André Luiz 
Bovo destacou  a importância 
da população ir às ruas nessa 
data importante para a nação. 
“Quero parabenizar a todos 
professores e alunos das esco-
las pelo belíssimo trabalho, e 
também dizer da felicidade de 
presenciar uma grande quanti-
dade de pessoas nas ruas, seja 
para prestigiar o evento ou 
para solicitar melhorias para 
o país. Considero toda e qual-
quer manifestação em prol de 
melhorias para o povo como 
direito do cidadão”. 
 Encerrando seu dis-
curso, Bovo fez  reflexão com 
as palavras do ex-presidente 
dos Estados Unidos Abraham 
Lincoln: “Não pergunte o que 
seu país pode fazer por você, 
mas sim, o que você pode fa-
zer pelo seu país”. “São Jorge 
do Ivaí é um município peque-
no, mas tenho certeza que tem 
feito muito pelo país, princi-
palmente com os bons exem-
plos, de cidadania, responsabi-
lidade, respeito, solidariedade, 
progresso, harmonia e paz”. 
Concluiu André Bovo

ser retomados. Sua assessora 
professora Terezinha de Oli-
veira dos Santos ao discursar 
enfatizou sobre o Tema Civis-
mo, Patriotismo e Cidadania, 
falou sobre o verdadeiro sen-
tido das palavras e da neces-
sidade de provocar em nossas 
crianças e jovens o sentimento 
cívico. 

 Após os discursos, 
as escolas Professor Eurípe-
des Pregídio, Ligia Bortoletto, 
Santos Dumont e o PETI abri-
lhantaram o evento com a rea-
lização de atividades culturais. 
Para encerrar as atividades 
alunos do município deram 
um show (organizados em 
uma Banda) apresentando vá-

rias músicas que aprenderam 
a tocar em apenas 4 ensaios, 
realizados através do professor 
Carlos e sua Equipe de cola-
boradores de Paranapoema, na 
qual foi cumprimentado  pelo 
esforço, dedicação e motiva-
ção perante os alunos que su-
peraram  o desafio de marcar 
a solenidade de abertura da 

Semana da Pátria. 
 Durante a Semana, 
as Escolas e o Departamento 
de Esporte se incumbiram em 
dar continuidade às atividades, 
onde puderam contar também 
com o Projeto Semeando o 
Verde da Usina Santa Terezi-
nha em parceria com a Secre-
taria de Educação, com pales-
tras e teatro que aconteceram 
na Casa da Cultura. No sábado 
(07), mais de duas mil pesso-
as assistiram o desfile em co-
memoração a Independência 
do Brasil, com a participação 
dos alunos da rede municipal 
de ensino, Grupo da 3ª Idade, 
Tiro de Guerra de Maringá e 
apresentação de fanfarras. 
 No palanque, a Pre-
feita Ednea entregou as chaves 
de um ônibus 0 km adaptado 
para a Presidente da APAE.  A 
equipe organizadora, durante 
a realização do evento preo-
cupada  com as crianças, já 
que normalmente no mês de 
setembro, o clima é bastante 
quente, com sol forte e a baixa 
umidade do ar, podendo cau-

sar desidratação. 
 Pensando nisso, as 
mesmas acharam conve-
niente  em realizar  o des-
file primeiro e em seguida 
as apresentações. O desfile 
marcado para as 15h00min 
horas teve o seguinte per-
curso: Saída da Escola 
Eurípedes, descendo até a 
Prefeitura, subindo a Rua 
Pedro Paulo Venério até 
a Avenida  Eid, descendo 
a Avenida 4 de dezembro 
até ao calçadão da Avenida 
Brasil, onde foi instalado o 
palco para as autoridades e 
a realização das apresen-
tações em comemoração 
à Semana da Pátria, entre 
as quais se apresentarão a 
Fanfarra de Paranavai, de 
Santa Izabel do Ivaí, e de 
Paranapoema. Houve tam-
bém a apresentação do Tiro 
de Guerra de Maringá, bem 
como apresentação de show 
de talentos do município, 
duplas de violeiros e à noite 
show com Ases do Motoci-
clismo, de Londrina.
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Dia da Independência do Brasil...191 anos Como foi o  7 de Setembro em alguns municípios da região

 O feriado de 
sete de setembro come-
mora a independência 
do Brasil e por isso é 
um dos feriados nacio-
nais mais importantes 
do país. Embora a his-
tória oficial marque o 
dia 7 de setembro de 
1822 como o dia da 
independência, alguns 
historiadores modernos 
sugerem que o processo 
começou muito antes, 
tendo como um dos pri-
meiros e principais de-
tonadores a fuga da fa-
mília real portuguesa ao 
Brasil em 1808, como 
conseqüência da Guer-
ra Peninsular. 
 Estando às 
margens do riacho Ipi-
ranga, localizado na 
região onde se encontra 
atualmente o bairro do 
Ipiranga, na cidade de 
São Paulo, o príncipe 
regente expressou sua 
decisão bradando a fa-
mosa frase Independên-
cia ou morte!,  ato que 
acabou ficando mais 
conhecido historica-
mente como o episódio 
do Grito do Ipiranga. 
 Com esse ato 
simbólico, o longo 
processo de emancipa-
ção política do Brasil 
chegava ao seu ponto 
decisivo, levando Dom 
Pedro a ser aclamado 
imperador do Brasil em 
12 de outubro de 1822 
e coroado quase dois 
meses depois, em 1º de 
dezembro do mesmo 
ano, recebendo o título 
de D. Pedro I. Hoje em 
dia, as comemorações 
do Dia da Independên-
cia do Brasil ocorrem 
em todo o território na-
cional, com a realização 
de desfiles, solenidades 
públicas, espetáculos 
musicais e diversos ti-
pos de manifestações 
patrióticas. 
 Este ano o 
Desfile Cívico/Militar 
de 7 de setembro levou 
as ruas vários temas 
com o objetivo de valo-
rizar atitudes cidadãs, o 
respeito à Pátria, a pro-
moção de valores edu-
cacionais e de paz, con-
tribuindo assim para a 
expressão cívica de di-
ferentes segmentos da 
população.

 Em um novo mo-
mento que Floraí está viven-
do, a comunidade junto as 
autoridades  comemoraram  
os 191 anos da independên-
cia brasileira, voltando a 
realizar o tradicional desfile 
de 07 de setembro, do qual 
teve como tema: Arte, Inde-
pendência e cidadania. 
 O evento foi orga-
nizado pela secretaria de 
educação e pela prefeitura 
municipal e contou com 
a participação das esco-

 O fogo começou 
arder, no domingo (Dia 1) 
quando o município de Colo-
rado em um breve e pequeno 
desfile pelo centro da comu-
nidade no Distrito de Alto 
Alegre desfilaram representa-
ções de diversas instituições, 
tanto civis como militares, 
culminado em eventos na 
Praça central da comunidade  
na manhã daquele dia, sendo 
a Abertura Oficial da Semana 
da Pátria no município, pela 
Praça José Queiroz Vieira no 
Distrito de Alto Alegre. 
 A Banda Marcial 
de Munhoz de Melo aceitou 
o convite e abrilhantou o 
evento cívico vindo à fren-
te das autoridades, atletas, 
professores e alunos até a 
Praça. Os músicos fizeram 
uma pequena demonstração 
do repertório para os pre-
sentes.  A Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura 
e Esportes, fez uma adapta-
ção da Cerimônia do Fogo 

Surpreendente o que aconteceu em  Louvor a Pátria,  ao som do  Hino Nacional, 
num solo entoado pela cantora Madalena acompanhada pelo bacharel em piano 
maestro Vicente Neves (ambos da Escola Vitor Neves de Mgá) 

Floraí inova no desfile de 07 de setembro

las municipais, estaduais, 
APAE, Pastoral da Criança, 
Projeto Piá, Rotary Clube, 
pelos integrantes dos Proje-
tos Cidadão Mirim de Floraí 
e São Jorge do Ivaí, Tiro de 
Guerra de Nova Esperança 
e do moto clube Vultos do 
Asfalto. No desfile estive-
ram presentes também as 
fanfarras de São Jorge do 
Ivaí, Nova Esperança e de 
Painçandu as quais realiza-
ram  evoluções no encerra-
mento do evento. 

 O desfile foi inicia-
do por volta das 15 horas e 
segundo estimativa da se-
cretaria de educação, mais 
de mil pessoas participaram 
desfilando garbosamente 
pelas ruas e avenidas. O per-
curso do desfile foi grande, 
concentrados na Rua Pedro 
Álvares Cabral, seguindo 
pelo centro da Praça João 
Marques onde estavam as 
autoridades postadas em 
palanque seguindo pela 
Avenida Fagion, entraram 
na Avenida Brasil e subiram 
pela Rua Getúlio Vargas 
defronte o Paço Municipal 

onde o desfile foi dispersa-
do. Maria Ângela Zampie-
ri Gimenez,  Secretária da 
Educação, falou  sobre o 
objetivo e a importância do 
desfile; é de resgatar o res-
peito a pátria e oportunizar 
os alunos, a  desfilarem  e  
assistirem a apresentação 
da fanfarra,  cumprindo  o 
seu papel de cidadão. 
 Comenta também 
que: “para a realização des-
te desfile foi preciso sonhar, 
idealizar e depois por em 
prática, e este sonho hoje 
realizado veio do nosso 
prefeito Fausto, que desde 

o inicio do ano, pediu que 
organizássemos este even-
to, sempre nos apoiando e 
incentivando. Este sonho só 
foi possível com a ajuda de 
todos que se envolveram e 
trabalharam para que este 
dia chegasse desta forma 
brilhante”. 
 O Prefeito Fausto 
Herradon disse: “Hoje é um 
dia, em que a gente resgata 
o amor a Pátria, ao próximo, 
ao civismo, ao amor pela ter-
ra que nascemos e vivemos. 
Hoje é um dia que jamais deve 
ser esquecido, e sim comemo-
rado por todos, para que os 
bons sentimentos retorne aos 
nossos corações. Neste dia 
7 de setembro, dia da Pátria, 
queremos reforçar nossa res-
ponsabilidade, em promover 
o bem comum e propor cami-
nhos com base na participa-
ção de todos, contribuir com 
a educação para formação de 
cidadãos conscientes, no seu 
papel na sociedade, agradeço  
por vocês depositarem em 
nossas mãos a esperança. 
 A esperança de re-
nascer Floraí, de resgatar o que 
ficou adormecido por mais de 
uma década. E são iniciativas 
como esta, que vamos resga-
tar a auto estima da população 
floraiense,  dos moradores no 
Distrito de  Nova Bilac e co-
munidades rural.

 Distrito de Alto Alegre realiza concentração 
 na Praça José Queiroz Vieira

Simbólico da Pátria, com o 
objetivo de resgatar o civis-
mo, o patriotismo, através 
de apresentações culturais e 
esportivas, com participação 
dos estudantes de Colorado 
e Alto Alegre e com a Traje-
tória do Fogo Simbólico da 
Pátria conduzido pelos atle-
tas do município.  

 O auge da solenidade 
de início da Semana da Pátria 
foi o hasteamento das bandei-
ras do Brasil, Paraná e Colo-
rado, realizado pelo prefeito 
Joaquim Rodrigues, vice-
prefeito Luiz Carlos Miosso 
e o sub-prefeito do Distrito de 
Alto Alegre, Wandely Odeni-
que, respectivamente. 

 O comandante do 
Sub-destacamento da Polícia 
Militar em Alto Alegre, Cabo 
Maurício Gomes da Silva, fez 
uma breve explanação sobre 
a Pátria, com o objetivo de 
resgatar e instigar a consci-
ência cívica nos cidadãos co-
lorado.  Os alunos da Escola 
Municipal Pedro Francisco 

de Alcântara, Colégio Esta-
dual Tereza Cristina, Centro 
de Educação Infantil Peque-
no Polegar, Associação Dis-
trital de Alto Alegre (ADA-
AL) e Escolinha de Esportes 
de Alto Alegre, prestaram 
suas homenagens através das 
apresentações culturais. 
 O evento solene reu-
niu autoridades de Colorado, 
prefeito Joaquim Rodrigues, 
vice-prefeito, Luiz Carlos 
Miosso,  a secretária muni-
cipal de Assistência Social e 
Cidadania e primeira-dama, 

Mara Silvia,  a diretora do 
Centro de Atenção Psicos-
social, Sandra Miosso  e a 
Secretaria de Educação Sil-
vana Ruella.  Também parti-
ciparam da festividade dedi-
cada à Pátria, os vereadores 
representantes no Distrito de  
Alto Alegre, Eliziel Borges 
da Silva e Eliso de Oliveira 
“Chirrara”, o vereador Luiz 
Fabiano Freitas Pereira “Tu-
quinha”, secretários e direto-
res municipais, representan-
tes de entidades e instituições 
do município. 

 A Prefeitura de Co-
lorado, através da Secreta-
ria de Educação, Cultura e 
Esportes, realizou, inician-
do no dia 1º de setembro até 
a data em que se comemora 
a Independência do Brasil, 
7 de setembro, a Semana 
da Pátria. Durante o perío-
do, que teve abertura oficial 
no Distrito de Alto Alegre, 
a valorização da Terra Bra-
sileira, da cultura, do pa-
triotismo, da cidadania e 
do civismo foi destacado, 
reforçado e refletido através 
das atividades programadas 
e que envolveram comuni-
dade escolar, autoridades, 
representantes dos setores 
locais, crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e ido-
sos. 
 No sábado, na so-
lenidade de encerramento 
da Semana, a Secretaria de 
Educação fez uma adapta-
ção da Cerimônia do Fogo 
Simbólico da Pátria. Essa, 
que também foi realiza-

 No domingo, 01 de 
setembro às 9h30min, no cal-
çadão da Avenida Brasil deu-
se início as comemorações 
alusivas à Semana da Pátria 
em Paranacity. A solenidade 
foi marcada com o hasteamen-
to das bandeiras pela Prefeita 
Ednea Buchi Batista, Presi-
dente do Legislativo Muni-
cipal Lenir de Jesus Ferreira 
e o Padre Jeferson Batista da 
Cruz. 
 A Prefeita em seu 
discurso, enfatizou sobre a im-
portância em resgatar o senti-
mento de civismo  nos alunos 
e na população, falou sobre o 
acontecimento da data na his-
tória do País.  
 A Secretária de Edu-
cação Hosana dos Santos Gran-
de, também chamou a atenção 
ao discursar sobre o resgate 
do civismo tão valorizado em 
outros tempos, hoje um pouco 
esquecido por grande parte de  
brasileiros. Disse que um país 
para se desenvolver precisa de 
patriotismo, civismo, e que em 
momentos oportunos precisam 

 Concentrados de-
fronte a Escola Municipal 
São Jorge do Ivaí, Institui-
ções de ensino e outras en-
tidades saíram as ruas para 
comemorar tão importante 
data, mostrando com este 
desfile, o Brasil que quere-
mos.  - UM BRASIL QUE 
RESPEITA O IDOSO;- UM 
BRASIL QUE NÃO VÊ DI-
FERENÇAS;- UM BRASIL 

Dia da Pátria destaca os jovens na 
Praça Dom Bosco em Colorado

da na abertura da Semana 
em homenagem à Pátria, 
destacou a importância de 
manter o calor patriótico do 
povo brasileiro, principal-
mente nos jovens, represen-
tados na solenidade pelos 
atletas municipais e alunos 
da rede de ensino de Colo-
rado. Saindo do Ginásio de 
Esportes Central, os atletas 
colorado fizeram percurso 
com a tocha do Fogo Sim-
bólico da Pátria por ruas da 

região central do município. 
Autoridades, Comitiva Co-
lorado, Comitiva Estância 
2000, Rota 69 Moto Clu-
be de Colorado e Guarda 
Mirim, acompanharam os 
esportistas na Corrida do 
Fogo, que finalizou na Pra-
ça Dom Bosco. 
 O Grupo de Esco-
teiros Sol Nascente fez o 
hasteamento das bandeiras 
do Brasil, do Paraná e de 
Colorado, usando o método 

do triângulo, cerimônia pró-
pria de escoteiros. O prefei-
to Joaquim Rodrigues fez 
o encerramento oficial da 
Semana da Pátria falando 
sobre a atenção que o mu-
nicípio vem dando para a 
educação dos alunos de Co-
lorado e Alto Alegre, a va-
lorização dos profissionais 
e sobre a importância de 
instigar e desenvolver nos 
alunos a consciência cívica 
e de amor a sua Terra. 

 Os alunos da Esco-
la Municipal Pedro Fran-
cisco de Alcântara, de Alto 
Alegre, e o Grupo de Dança 
Municipal, Colorado Dan-
ce, fizeram o encerramento 
da festividade de 7 de se-
tembro com apresentações 
que destacaram as belezas 
naturais do país, caracte-
rísticas do povo brasileiro, 
miscigenação de raças e 
cultura popular. 
 A secretária de 

Educação, Silvana Ruella, 
agradeceu o empenho de 
sua equipe na realização da 
Semana da Pátria, desde a 
estruturação dos eventos 
diários até a preparação 
das apresentações que abri-
lhantaram as solenidades.     
Com a consciência patrió-
tica renovada e a bandeira 
tremulando na Praça Dom 
Bosco, a Semana da Pátria 
2013 foi assim finalizada 
em Colorado e Alto Alegre.

Desfile e show durante a Semana da Pátria em Paranacity 

População acompanha desfile de 7 de Setembro em São Jorge do Ivaí

SEGURO;- UM BRASIL 
COM OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO;- UM BRA-
SIL QUE RESPEITA O SEU 
MEIO AMBIENTE ;-UM 
BRASIL QUE VALORI-
ZA A CULTURA DE SEU 
POVO; -UM BRASIL QUE 
EDUCA NUMA CULTURA 
DE PAZ. 
 O desfile andou pela 
Avenida Andirá, passou de-

fronte o palanque oficial ins-
talado defronte o Paço Muni-
cipal e se dispersou após cir-
cundar a Praça Santa Cruz. 
 A Polícia Militar 
veio a frente dando o seu 
apoio para que a festividade 
realiza-se com bastante segu-
rança, seguidos pelos carros 
alegóricos do Grupo de Tea-
tro do município com estátu-
as vivas representando as três 

esferas Nacional, Estadual e 
Municipal, carregando em 
suas mãos com orgulho as 
Bandeiras do Brasil, Paraná e 
São Jorge do Ivaí.  
 A fanfarra munici-
pal, composta por alunos na 
faixa etária de 7 a 13 anos, 
sob as instruções do profes-
sor Eduardo Amaral e Ro-
berta Murbach abrilhantou 
o evento logo no começo. 

O grupo da 3ª Idade com o 
tema: Setembro comemora 
o dia da Independência do 
Brasil, o mês do Idoso e o 
mês da primavera a beleza 
das flores. 
 Por isso o grupo da 
3ª idade, que representa a 
fonte da nossa história, apre-
sentou a dança folclórica: A 
colheita das flores. A dança 
é uma cultura, um lazer, uma 
qualidade de vida. Ainda in-
tegraram ao desfile: os inte-
grantes do Projeto Cidadão 
Mirim, PROERD, APAE, 
escolas municipais, Fanfar-
ra Ninho da Águia de Nova 
Esperança, entidades filan-
trópicas e a Equipe Rasga 
Trilha com seus 20 integran-
tes. Segundo a professora 
Claudinéia Sossai Navarro, 
Secretaria de Educação e 
Cultura a maior alegria foi 
ver que tudo saiu dentro dos 
conformes. “Estou muito fe-
liz por mais uma vez reali-
zarmos o desfile com êxito, 
ainda mais no ano em que 
levantamos a bandeira de 
um País que queremos”.  

 O prefeito André Luiz 
Bovo destacou  a importância 
da população ir às ruas nessa 
data importante para a nação. 
“Quero parabenizar a todos 
professores e alunos das esco-
las pelo belíssimo trabalho, e 
também dizer da felicidade de 
presenciar uma grande quanti-
dade de pessoas nas ruas, seja 
para prestigiar o evento ou 
para solicitar melhorias para 
o país. Considero toda e qual-
quer manifestação em prol de 
melhorias para o povo como 
direito do cidadão”. 
 Encerrando seu dis-
curso, Bovo fez  reflexão com 
as palavras do ex-presidente 
dos Estados Unidos Abraham 
Lincoln: “Não pergunte o que 
seu país pode fazer por você, 
mas sim, o que você pode fa-
zer pelo seu país”. “São Jorge 
do Ivaí é um município peque-
no, mas tenho certeza que tem 
feito muito pelo país, princi-
palmente com os bons exem-
plos, de cidadania, responsabi-
lidade, respeito, solidariedade, 
progresso, harmonia e paz”. 
Concluiu André Bovo

ser retomados. Sua assessora 
professora Terezinha de Oli-
veira dos Santos ao discursar 
enfatizou sobre o Tema Civis-
mo, Patriotismo e Cidadania, 
falou sobre o verdadeiro sen-
tido das palavras e da neces-
sidade de provocar em nossas 
crianças e jovens o sentimento 
cívico. 

 Após os discursos, 
as escolas Professor Eurípe-
des Pregídio, Ligia Bortoletto, 
Santos Dumont e o PETI abri-
lhantaram o evento com a rea-
lização de atividades culturais. 
Para encerrar as atividades 
alunos do município deram 
um show (organizados em 
uma Banda) apresentando vá-

rias músicas que aprenderam 
a tocar em apenas 4 ensaios, 
realizados através do professor 
Carlos e sua Equipe de cola-
boradores de Paranapoema, na 
qual foi cumprimentado  pelo 
esforço, dedicação e motiva-
ção perante os alunos que su-
peraram  o desafio de marcar 
a solenidade de abertura da 

Semana da Pátria. 
 Durante a Semana, 
as Escolas e o Departamento 
de Esporte se incumbiram em 
dar continuidade às atividades, 
onde puderam contar também 
com o Projeto Semeando o 
Verde da Usina Santa Terezi-
nha em parceria com a Secre-
taria de Educação, com pales-
tras e teatro que aconteceram 
na Casa da Cultura. No sábado 
(07), mais de duas mil pesso-
as assistiram o desfile em co-
memoração a Independência 
do Brasil, com a participação 
dos alunos da rede municipal 
de ensino, Grupo da 3ª Idade, 
Tiro de Guerra de Maringá e 
apresentação de fanfarras. 
 No palanque, a Pre-
feita Ednea entregou as chaves 
de um ônibus 0 km adaptado 
para a Presidente da APAE.  A 
equipe organizadora, durante 
a realização do evento preo-
cupada  com as crianças, já 
que normalmente no mês de 
setembro, o clima é bastante 
quente, com sol forte e a baixa 
umidade do ar, podendo cau-

sar desidratação. 
 Pensando nisso, as 
mesmas acharam conve-
niente  em realizar  o des-
file primeiro e em seguida 
as apresentações. O desfile 
marcado para as 15h00min 
horas teve o seguinte per-
curso: Saída da Escola 
Eurípedes, descendo até a 
Prefeitura, subindo a Rua 
Pedro Paulo Venério até 
a Avenida  Eid, descendo 
a Avenida 4 de dezembro 
até ao calçadão da Avenida 
Brasil, onde foi instalado o 
palco para as autoridades e 
a realização das apresen-
tações em comemoração 
à Semana da Pátria, entre 
as quais se apresentarão a 
Fanfarra de Paranavai, de 
Santa Izabel do Ivaí, e de 
Paranapoema. Houve tam-
bém a apresentação do Tiro 
de Guerra de Maringá, bem 
como apresentação de show 
de talentos do município, 
duplas de violeiros e à noite 
show com Ases do Motoci-
clismo, de Londrina.
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Dia da Independência do Brasil...191 anos Como foi o  7 de Setembro em alguns municípios da região

 O feriado de 
sete de setembro come-
mora a independência 
do Brasil e por isso é 
um dos feriados nacio-
nais mais importantes 
do país. Embora a his-
tória oficial marque o 
dia 7 de setembro de 
1822 como o dia da 
independência, alguns 
historiadores modernos 
sugerem que o processo 
começou muito antes, 
tendo como um dos pri-
meiros e principais de-
tonadores a fuga da fa-
mília real portuguesa ao 
Brasil em 1808, como 
conseqüência da Guer-
ra Peninsular. 
 Estando às 
margens do riacho Ipi-
ranga, localizado na 
região onde se encontra 
atualmente o bairro do 
Ipiranga, na cidade de 
São Paulo, o príncipe 
regente expressou sua 
decisão bradando a fa-
mosa frase Independên-
cia ou morte!,  ato que 
acabou ficando mais 
conhecido historica-
mente como o episódio 
do Grito do Ipiranga. 
 Com esse ato 
simbólico, o longo 
processo de emancipa-
ção política do Brasil 
chegava ao seu ponto 
decisivo, levando Dom 
Pedro a ser aclamado 
imperador do Brasil em 
12 de outubro de 1822 
e coroado quase dois 
meses depois, em 1º de 
dezembro do mesmo 
ano, recebendo o título 
de D. Pedro I. Hoje em 
dia, as comemorações 
do Dia da Independên-
cia do Brasil ocorrem 
em todo o território na-
cional, com a realização 
de desfiles, solenidades 
públicas, espetáculos 
musicais e diversos ti-
pos de manifestações 
patrióticas. 
 Este ano o 
Desfile Cívico/Militar 
de 7 de setembro levou 
as ruas vários temas 
com o objetivo de valo-
rizar atitudes cidadãs, o 
respeito à Pátria, a pro-
moção de valores edu-
cacionais e de paz, con-
tribuindo assim para a 
expressão cívica de di-
ferentes segmentos da 
população.

 Em um novo mo-
mento que Floraí está viven-
do, a comunidade junto as 
autoridades  comemoraram  
os 191 anos da independên-
cia brasileira, voltando a 
realizar o tradicional desfile 
de 07 de setembro, do qual 
teve como tema: Arte, Inde-
pendência e cidadania. 
 O evento foi orga-
nizado pela secretaria de 
educação e pela prefeitura 
municipal e contou com 
a participação das esco-

 O fogo começou 
arder, no domingo (Dia 1) 
quando o município de Colo-
rado em um breve e pequeno 
desfile pelo centro da comu-
nidade no Distrito de Alto 
Alegre desfilaram representa-
ções de diversas instituições, 
tanto civis como militares, 
culminado em eventos na 
Praça central da comunidade  
na manhã daquele dia, sendo 
a Abertura Oficial da Semana 
da Pátria no município, pela 
Praça José Queiroz Vieira no 
Distrito de Alto Alegre. 
 A Banda Marcial 
de Munhoz de Melo aceitou 
o convite e abrilhantou o 
evento cívico vindo à fren-
te das autoridades, atletas, 
professores e alunos até a 
Praça. Os músicos fizeram 
uma pequena demonstração 
do repertório para os pre-
sentes.  A Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura 
e Esportes, fez uma adapta-
ção da Cerimônia do Fogo 

Surpreendente o que aconteceu em  Louvor a Pátria,  ao som do  Hino Nacional, 
num solo entoado pela cantora Madalena acompanhada pelo bacharel em piano 
maestro Vicente Neves (ambos da Escola Vitor Neves de Mgá) 

Floraí inova no desfile de 07 de setembro

las municipais, estaduais, 
APAE, Pastoral da Criança, 
Projeto Piá, Rotary Clube, 
pelos integrantes dos Proje-
tos Cidadão Mirim de Floraí 
e São Jorge do Ivaí, Tiro de 
Guerra de Nova Esperança 
e do moto clube Vultos do 
Asfalto. No desfile estive-
ram presentes também as 
fanfarras de São Jorge do 
Ivaí, Nova Esperança e de 
Painçandu as quais realiza-
ram  evoluções no encerra-
mento do evento. 

 O desfile foi inicia-
do por volta das 15 horas e 
segundo estimativa da se-
cretaria de educação, mais 
de mil pessoas participaram 
desfilando garbosamente 
pelas ruas e avenidas. O per-
curso do desfile foi grande, 
concentrados na Rua Pedro 
Álvares Cabral, seguindo 
pelo centro da Praça João 
Marques onde estavam as 
autoridades postadas em 
palanque seguindo pela 
Avenida Fagion, entraram 
na Avenida Brasil e subiram 
pela Rua Getúlio Vargas 
defronte o Paço Municipal 

onde o desfile foi dispersa-
do. Maria Ângela Zampie-
ri Gimenez,  Secretária da 
Educação, falou  sobre o 
objetivo e a importância do 
desfile; é de resgatar o res-
peito a pátria e oportunizar 
os alunos, a  desfilarem  e  
assistirem a apresentação 
da fanfarra,  cumprindo  o 
seu papel de cidadão. 
 Comenta também 
que: “para a realização des-
te desfile foi preciso sonhar, 
idealizar e depois por em 
prática, e este sonho hoje 
realizado veio do nosso 
prefeito Fausto, que desde 

o inicio do ano, pediu que 
organizássemos este even-
to, sempre nos apoiando e 
incentivando. Este sonho só 
foi possível com a ajuda de 
todos que se envolveram e 
trabalharam para que este 
dia chegasse desta forma 
brilhante”. 
 O Prefeito Fausto 
Herradon disse: “Hoje é um 
dia, em que a gente resgata 
o amor a Pátria, ao próximo, 
ao civismo, ao amor pela ter-
ra que nascemos e vivemos. 
Hoje é um dia que jamais deve 
ser esquecido, e sim comemo-
rado por todos, para que os 
bons sentimentos retorne aos 
nossos corações. Neste dia 
7 de setembro, dia da Pátria, 
queremos reforçar nossa res-
ponsabilidade, em promover 
o bem comum e propor cami-
nhos com base na participa-
ção de todos, contribuir com 
a educação para formação de 
cidadãos conscientes, no seu 
papel na sociedade, agradeço  
por vocês depositarem em 
nossas mãos a esperança. 
 A esperança de re-
nascer Floraí, de resgatar o que 
ficou adormecido por mais de 
uma década. E são iniciativas 
como esta, que vamos resga-
tar a auto estima da população 
floraiense,  dos moradores no 
Distrito de  Nova Bilac e co-
munidades rural.

 Distrito de Alto Alegre realiza concentração 
 na Praça José Queiroz Vieira

Simbólico da Pátria, com o 
objetivo de resgatar o civis-
mo, o patriotismo, através 
de apresentações culturais e 
esportivas, com participação 
dos estudantes de Colorado 
e Alto Alegre e com a Traje-
tória do Fogo Simbólico da 
Pátria conduzido pelos atle-
tas do município.  

 O auge da solenidade 
de início da Semana da Pátria 
foi o hasteamento das bandei-
ras do Brasil, Paraná e Colo-
rado, realizado pelo prefeito 
Joaquim Rodrigues, vice-
prefeito Luiz Carlos Miosso 
e o sub-prefeito do Distrito de 
Alto Alegre, Wandely Odeni-
que, respectivamente. 

 O comandante do 
Sub-destacamento da Polícia 
Militar em Alto Alegre, Cabo 
Maurício Gomes da Silva, fez 
uma breve explanação sobre 
a Pátria, com o objetivo de 
resgatar e instigar a consci-
ência cívica nos cidadãos co-
lorado.  Os alunos da Escola 
Municipal Pedro Francisco 

de Alcântara, Colégio Esta-
dual Tereza Cristina, Centro 
de Educação Infantil Peque-
no Polegar, Associação Dis-
trital de Alto Alegre (ADA-
AL) e Escolinha de Esportes 
de Alto Alegre, prestaram 
suas homenagens através das 
apresentações culturais. 
 O evento solene reu-
niu autoridades de Colorado, 
prefeito Joaquim Rodrigues, 
vice-prefeito, Luiz Carlos 
Miosso,  a secretária muni-
cipal de Assistência Social e 
Cidadania e primeira-dama, 

Mara Silvia,  a diretora do 
Centro de Atenção Psicos-
social, Sandra Miosso  e a 
Secretaria de Educação Sil-
vana Ruella.  Também parti-
ciparam da festividade dedi-
cada à Pátria, os vereadores 
representantes no Distrito de  
Alto Alegre, Eliziel Borges 
da Silva e Eliso de Oliveira 
“Chirrara”, o vereador Luiz 
Fabiano Freitas Pereira “Tu-
quinha”, secretários e direto-
res municipais, representan-
tes de entidades e instituições 
do município. 

 A Prefeitura de Co-
lorado, através da Secreta-
ria de Educação, Cultura e 
Esportes, realizou, inician-
do no dia 1º de setembro até 
a data em que se comemora 
a Independência do Brasil, 
7 de setembro, a Semana 
da Pátria. Durante o perío-
do, que teve abertura oficial 
no Distrito de Alto Alegre, 
a valorização da Terra Bra-
sileira, da cultura, do pa-
triotismo, da cidadania e 
do civismo foi destacado, 
reforçado e refletido através 
das atividades programadas 
e que envolveram comuni-
dade escolar, autoridades, 
representantes dos setores 
locais, crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e ido-
sos. 
 No sábado, na so-
lenidade de encerramento 
da Semana, a Secretaria de 
Educação fez uma adapta-
ção da Cerimônia do Fogo 
Simbólico da Pátria. Essa, 
que também foi realiza-

 No domingo, 01 de 
setembro às 9h30min, no cal-
çadão da Avenida Brasil deu-
se início as comemorações 
alusivas à Semana da Pátria 
em Paranacity. A solenidade 
foi marcada com o hasteamen-
to das bandeiras pela Prefeita 
Ednea Buchi Batista, Presi-
dente do Legislativo Muni-
cipal Lenir de Jesus Ferreira 
e o Padre Jeferson Batista da 
Cruz. 
 A Prefeita em seu 
discurso, enfatizou sobre a im-
portância em resgatar o senti-
mento de civismo  nos alunos 
e na população, falou sobre o 
acontecimento da data na his-
tória do País.  
 A Secretária de Edu-
cação Hosana dos Santos Gran-
de, também chamou a atenção 
ao discursar sobre o resgate 
do civismo tão valorizado em 
outros tempos, hoje um pouco 
esquecido por grande parte de  
brasileiros. Disse que um país 
para se desenvolver precisa de 
patriotismo, civismo, e que em 
momentos oportunos precisam 

 Concentrados de-
fronte a Escola Municipal 
São Jorge do Ivaí, Institui-
ções de ensino e outras en-
tidades saíram as ruas para 
comemorar tão importante 
data, mostrando com este 
desfile, o Brasil que quere-
mos.  - UM BRASIL QUE 
RESPEITA O IDOSO;- UM 
BRASIL QUE NÃO VÊ DI-
FERENÇAS;- UM BRASIL 

Dia da Pátria destaca os jovens na 
Praça Dom Bosco em Colorado

da na abertura da Semana 
em homenagem à Pátria, 
destacou a importância de 
manter o calor patriótico do 
povo brasileiro, principal-
mente nos jovens, represen-
tados na solenidade pelos 
atletas municipais e alunos 
da rede de ensino de Colo-
rado. Saindo do Ginásio de 
Esportes Central, os atletas 
colorado fizeram percurso 
com a tocha do Fogo Sim-
bólico da Pátria por ruas da 

região central do município. 
Autoridades, Comitiva Co-
lorado, Comitiva Estância 
2000, Rota 69 Moto Clu-
be de Colorado e Guarda 
Mirim, acompanharam os 
esportistas na Corrida do 
Fogo, que finalizou na Pra-
ça Dom Bosco. 
 O Grupo de Esco-
teiros Sol Nascente fez o 
hasteamento das bandeiras 
do Brasil, do Paraná e de 
Colorado, usando o método 

do triângulo, cerimônia pró-
pria de escoteiros. O prefei-
to Joaquim Rodrigues fez 
o encerramento oficial da 
Semana da Pátria falando 
sobre a atenção que o mu-
nicípio vem dando para a 
educação dos alunos de Co-
lorado e Alto Alegre, a va-
lorização dos profissionais 
e sobre a importância de 
instigar e desenvolver nos 
alunos a consciência cívica 
e de amor a sua Terra. 

 Os alunos da Esco-
la Municipal Pedro Fran-
cisco de Alcântara, de Alto 
Alegre, e o Grupo de Dança 
Municipal, Colorado Dan-
ce, fizeram o encerramento 
da festividade de 7 de se-
tembro com apresentações 
que destacaram as belezas 
naturais do país, caracte-
rísticas do povo brasileiro, 
miscigenação de raças e 
cultura popular. 
 A secretária de 

Educação, Silvana Ruella, 
agradeceu o empenho de 
sua equipe na realização da 
Semana da Pátria, desde a 
estruturação dos eventos 
diários até a preparação 
das apresentações que abri-
lhantaram as solenidades.     
Com a consciência patrió-
tica renovada e a bandeira 
tremulando na Praça Dom 
Bosco, a Semana da Pátria 
2013 foi assim finalizada 
em Colorado e Alto Alegre.

Desfile e show durante a Semana da Pátria em Paranacity 

População acompanha desfile de 7 de Setembro em São Jorge do Ivaí

SEGURO;- UM BRASIL 
COM OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO;- UM BRA-
SIL QUE RESPEITA O SEU 
MEIO AMBIENTE ;-UM 
BRASIL QUE VALORI-
ZA A CULTURA DE SEU 
POVO; -UM BRASIL QUE 
EDUCA NUMA CULTURA 
DE PAZ. 
 O desfile andou pela 
Avenida Andirá, passou de-

fronte o palanque oficial ins-
talado defronte o Paço Muni-
cipal e se dispersou após cir-
cundar a Praça Santa Cruz. 
 A Polícia Militar 
veio a frente dando o seu 
apoio para que a festividade 
realiza-se com bastante segu-
rança, seguidos pelos carros 
alegóricos do Grupo de Tea-
tro do município com estátu-
as vivas representando as três 

esferas Nacional, Estadual e 
Municipal, carregando em 
suas mãos com orgulho as 
Bandeiras do Brasil, Paraná e 
São Jorge do Ivaí.  
 A fanfarra munici-
pal, composta por alunos na 
faixa etária de 7 a 13 anos, 
sob as instruções do profes-
sor Eduardo Amaral e Ro-
berta Murbach abrilhantou 
o evento logo no começo. 

O grupo da 3ª Idade com o 
tema: Setembro comemora 
o dia da Independência do 
Brasil, o mês do Idoso e o 
mês da primavera a beleza 
das flores. 
 Por isso o grupo da 
3ª idade, que representa a 
fonte da nossa história, apre-
sentou a dança folclórica: A 
colheita das flores. A dança 
é uma cultura, um lazer, uma 
qualidade de vida. Ainda in-
tegraram ao desfile: os inte-
grantes do Projeto Cidadão 
Mirim, PROERD, APAE, 
escolas municipais, Fanfar-
ra Ninho da Águia de Nova 
Esperança, entidades filan-
trópicas e a Equipe Rasga 
Trilha com seus 20 integran-
tes. Segundo a professora 
Claudinéia Sossai Navarro, 
Secretaria de Educação e 
Cultura a maior alegria foi 
ver que tudo saiu dentro dos 
conformes. “Estou muito fe-
liz por mais uma vez reali-
zarmos o desfile com êxito, 
ainda mais no ano em que 
levantamos a bandeira de 
um País que queremos”.  

 O prefeito André Luiz 
Bovo destacou  a importância 
da população ir às ruas nessa 
data importante para a nação. 
“Quero parabenizar a todos 
professores e alunos das esco-
las pelo belíssimo trabalho, e 
também dizer da felicidade de 
presenciar uma grande quanti-
dade de pessoas nas ruas, seja 
para prestigiar o evento ou 
para solicitar melhorias para 
o país. Considero toda e qual-
quer manifestação em prol de 
melhorias para o povo como 
direito do cidadão”. 
 Encerrando seu dis-
curso, Bovo fez  reflexão com 
as palavras do ex-presidente 
dos Estados Unidos Abraham 
Lincoln: “Não pergunte o que 
seu país pode fazer por você, 
mas sim, o que você pode fa-
zer pelo seu país”. “São Jorge 
do Ivaí é um município peque-
no, mas tenho certeza que tem 
feito muito pelo país, princi-
palmente com os bons exem-
plos, de cidadania, responsabi-
lidade, respeito, solidariedade, 
progresso, harmonia e paz”. 
Concluiu André Bovo

ser retomados. Sua assessora 
professora Terezinha de Oli-
veira dos Santos ao discursar 
enfatizou sobre o Tema Civis-
mo, Patriotismo e Cidadania, 
falou sobre o verdadeiro sen-
tido das palavras e da neces-
sidade de provocar em nossas 
crianças e jovens o sentimento 
cívico. 

 Após os discursos, 
as escolas Professor Eurípe-
des Pregídio, Ligia Bortoletto, 
Santos Dumont e o PETI abri-
lhantaram o evento com a rea-
lização de atividades culturais. 
Para encerrar as atividades 
alunos do município deram 
um show (organizados em 
uma Banda) apresentando vá-

rias músicas que aprenderam 
a tocar em apenas 4 ensaios, 
realizados através do professor 
Carlos e sua Equipe de cola-
boradores de Paranapoema, na 
qual foi cumprimentado  pelo 
esforço, dedicação e motiva-
ção perante os alunos que su-
peraram  o desafio de marcar 
a solenidade de abertura da 

Semana da Pátria. 
 Durante a Semana, 
as Escolas e o Departamento 
de Esporte se incumbiram em 
dar continuidade às atividades, 
onde puderam contar também 
com o Projeto Semeando o 
Verde da Usina Santa Terezi-
nha em parceria com a Secre-
taria de Educação, com pales-
tras e teatro que aconteceram 
na Casa da Cultura. No sábado 
(07), mais de duas mil pesso-
as assistiram o desfile em co-
memoração a Independência 
do Brasil, com a participação 
dos alunos da rede municipal 
de ensino, Grupo da 3ª Idade, 
Tiro de Guerra de Maringá e 
apresentação de fanfarras. 
 No palanque, a Pre-
feita Ednea entregou as chaves 
de um ônibus 0 km adaptado 
para a Presidente da APAE.  A 
equipe organizadora, durante 
a realização do evento preo-
cupada  com as crianças, já 
que normalmente no mês de 
setembro, o clima é bastante 
quente, com sol forte e a baixa 
umidade do ar, podendo cau-

sar desidratação. 
 Pensando nisso, as 
mesmas acharam conve-
niente  em realizar  o des-
file primeiro e em seguida 
as apresentações. O desfile 
marcado para as 15h00min 
horas teve o seguinte per-
curso: Saída da Escola 
Eurípedes, descendo até a 
Prefeitura, subindo a Rua 
Pedro Paulo Venério até 
a Avenida  Eid, descendo 
a Avenida 4 de dezembro 
até ao calçadão da Avenida 
Brasil, onde foi instalado o 
palco para as autoridades e 
a realização das apresen-
tações em comemoração 
à Semana da Pátria, entre 
as quais se apresentarão a 
Fanfarra de Paranavai, de 
Santa Izabel do Ivaí, e de 
Paranapoema. Houve tam-
bém a apresentação do Tiro 
de Guerra de Maringá, bem 
como apresentação de show 
de talentos do município, 
duplas de violeiros e à noite 
show com Ases do Motoci-
clismo, de Londrina.
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DECRETO Nº 137/2013 
 
 

SÚMULA: Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. 

                                                                      
                                                                                         

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ - PR., usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, DECRETA: 

                                                            
 
 
Art. 1º  As contratações de serviços, a locação e a aquisição de bens quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, 
no âmbito da Administração Municipal, obedecerão ao disposto neste Decreto. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: 
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 
serviços, aquisição e locação de bens, para contratações futuras; 
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura 
contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
III - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; e 
IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de 
Preços. 
 
Art. 2º.  Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses: 
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações freqüentes; 
II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições; 
III - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração. 
 
Parágrafo único.  Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e serviços de informática, obedecida a 
legislação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica. 
 
Art. 3º. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência ou de pregão, do tipo menor 
preço, nos termos das Leis nos 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será precedida de ampla 
pesquisa de mercado. 
 
§ 1º. Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o tipo técnica e preço, a critério da Secretaria 
Municipal de Administração e mediante despacho devidamente fundamentado da autoridade máxima do órgão. 
 
§ 2º.  Cabe ao órgão solicitante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 
8.666, de 1993, compete: 
I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação 
do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações 
sobre a contratação efetivamente realizada; 
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, 
sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das 
obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e 
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições 
estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e 
origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços. 
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Art. 4º. O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a um ano, computadas 
neste as eventuais prorrogações. 
 
§ 1º Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios 
e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.  
 
§ 2º É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta 
continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma. 
 
Art. 5º.  Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em 
função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte: 
I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e 
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços; 
II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas 
constantes da Ata; e 
III - os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão 
gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem 
praticados. 
 
Parágrafo único.  Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for 
suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente 
justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados 
outros preços. 
 
Art. 6º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
Art. 7º. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:  
I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida 
usualmente adotadas; 
II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro; 
III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por contratação, consideradas as regiões e as 
estimativas de quantidades a serem adquiridas; 
IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; 
V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, 
quando cabíveis, a freqüência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e 
utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados; 
VI - o prazo de validade do registro de preço; 
VII - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço; 
VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de 
serviços; e 
IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas. 
 
Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela de preços 
praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, passagens aéreas, manutenções e outros similares. 
 
Art. 8º.  Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após 
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
Art. 9º.  A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, 
será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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Art. 10.  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
§ 1º  O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
 
§ 2º  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o 
órgão gerenciador deverá: 
I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
§ 3º  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
§ 4º  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
Art. 11.  O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 
IV - houver presentes razões de interesse público. 
 
§ 1º  O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado 
por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
 
§ 2º  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 
 
Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
               Edifício da Prefeitura Municipal de Floraí - Pr., em 13 de setembro de 2013. 
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FAUSTO EDUARDO HERRADON 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Inês, no uso de suas atribuições 
legais, e na forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal e mediante as condições estipuladas 
neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão 
abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO para admissão de pessoal, pelo Regime 
Estatutário, conforme abaixo discriminado: 

 
 

1. NOMENCLATURA - CARGA HORÁRIA - VAGAS - VENCIMENTOS - TAXA 
INSCRIÇÃO – REQUISITOS 

 

Nomenclatura 
 

C/H 
 

Vagas Venc. 
(R$) 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
Requisitos Mínimos 

Advogado 20 01 1.908,00 100,00 Curso Superior em Direito e 
registro na OAB. 

Técnico em Contabilidade 20 01 1.908,00 100,00 Curso técnico e registro no 
CRC. 

 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições serão realizadas via internet, entre às 09 horas do dia 16 de setembro até às 
23h59min do dia  25 de setembro de 2013, através do endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br. 
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br,  através do link correlato ao Concurso Público e efetuar sua inscrição, 
conforme os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados 
via Internet e imprimir o boleto bancário dentro do período das inscrições; 
2.2.2. O boleto bancário, com vencimento para o dia 26 de setembro de 2013, disponível no endereço 
eletrônico www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso após a conclusão do preenchimento 
da ficha de solicitação de inscrição on-line; 
2.2.3. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do 
pagamento do valor da inscrição; 
2.2.4. O candidato inscrito via Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da 
lei; 
2.2.5 A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. não se responsabiliza por solicitações de 
inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica 
que impossibilitem a 
transferência de dados; 
2.2.6. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da 
inscrição. 
2.3. Ao se inscrever o candidato deverá indicar, o cargo para o qual pretende concorrer. 
2.4. O pagamento da inscrição poderá ser efetuado em dinheiro e/ou em cheque do próprio candidato. 
Os pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados após a respectiva 
compensação. 
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2.5. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á automaticamente 
sem efeito a inscrição. 
2.6. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as 
eventuais conseqüências de erros de preenchimento daquele documento. 
2.7. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as 
informações sobre a aplicação das provas. 
2.8. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
2.9. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o 
motivo alegado. 
2.10. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, 
ordem de pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as 
especificadas neste Edital. 
2.11. O candidato que não o fizer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá 
a condição atendida. 
2.12. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do 
pedido. 
2.13. Será exigido do candidato, no momento em que for convocado para assumir o vaga, as seguintes 
condições e/ou documentos: 
2.13.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal; 
2.13.2 - Ter até a data da posse idade mínima de 18 anos; gozar de boa Saúde Física e Mental; estar 
no gozo dos direitos políticos e civis e, se do sexo masculino, estar quite com o serviço militar; 
2.13.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação deverá comprovar que preenche todos os 
requisitos exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
2.13.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço público", 
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental; 
2.14. Se aprovado e nomeado o candidato, por ocasião da posse ou contratação deverá apresentar, 
além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter votado 
nas últimas eleições ou procedido a justificação na forma da lei, Quitação com o Serviço Militar, Prova 
de Escolaridade e Habilitação Legal, declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os 
acúmulos 
permitidos pela Lei, atestados de antecedentes criminais e demais documentos necessários que lhe 
forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 
 
3. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 
3.1 - As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII 
do artigo 37 da Constituição Federal é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, desde que o exercício do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras. 
3.1.1 - Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 
7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 3% (três por cento) das vagas existentes para cada 
cargo, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente 
Concurso. 
3.1.2 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas 
pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
3.1.3 - Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º 
do Decreto Federal Nº 3.298/99. 
3.1.4 - As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, 
ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais 
candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante 
o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
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3.1.5 - As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão 
entregar na sede da Câmara Municipal de Santa Inês, sito a Rua Vereador Firmino Luiz, 205, centro – 
Santa Inês, durante o período de inscrição: 
a) Laudo médico original e expedido no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 
deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, 
documento de identidade (R.G) e opção de cargo; 
b) O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova, deverá solicitá-la, por 
escrito, no período destinado às inscrições, junto à Câmara Municipal de Santa Inês, sito a Rua 
Vereador Firmino Luiz, 205, centro – Santa Inês. 
c) Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
3.1.6 - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas 
deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia 
da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais 
(amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
3.1.7 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão 
considerados como não PNE e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos 
alegados. 
3.1.8 - O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
3.1.9 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação 
destes últimos. 
 
4. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 
4.1 - O Concurso Público será exclusivamente de provas escritas objetivas. 
4.1.3 - A duração da prova será de até 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento da folha 
de respostas. 
4.1.4 - O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
4.1.5 - As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de 
múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma (A, B, C, D e E).  Cada questão terá apenas 01 
(uma) alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de 
uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.  
4.1.6 - Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de 
recurso. 
4.1.7 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização 
de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, "WALKMAN" ou 
qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos 
"celulares" deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
4.1.8 - O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos 
objetos especificados acima será automaticamente eliminado do concurso.  
4.1.9 - É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova.  
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4.1.10 - Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar 
o local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os 
examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização 
das provas; estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer 
meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas 
contidas no caderno de provas e às demais orientações expedidas pela organização do concurso.  
4.1.11 - Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 
4.1.12 - Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 
respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
4.1.13 - Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 
qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
4.1.14 - O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 60 (sessenta) 
minutos do horário previsto para o início das mesmas, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno de 
questões e respectiva folha de respostas.  
 
5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
5.1 - Será divulgado no dia 02/10/2013 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições 
homologadas, assim como o horário e local de realização das provas. A relação será disponibilizada, 
através de publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, afixada em Edital na Câmara 
Municipal de Santa Inês e disponibilizado na página da empresa responsável pelo Concurso Público 
(www.klcconcursos.com.br).  É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de 
prova.  
 
6. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
6.1- A prova escrita objetiva será composta por 20 questões, sendo 12 de conhecimentos específicos, 
05 de língua portuguesa e 03 de informática, de acordo com o programa de prova, sendo que cada 
questão valerá 5,00 pontos. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final 
obtida por cada candidato. 
 
7. DAS NORMAS 
7.1 - As provas para o cargo de que trata este Edital será aplicada no dia 13 de outubro de 2013, 
sendo que, o horário e o local serão divulgados quando da publicação do edital de homologação 
das inscrições. 
7.2 - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem 
utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão 
Especial do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das 
provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas 
saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas. 
7.3 - Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá 
levar um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da 
criança. 
7.4 - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e 
após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 
7.5 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de 
aviso da Câmara, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1 - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 
os seguintes: 
a) - Maior idade, considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento. 
b) - Tiver maior número de filhos menores de 14 (quatorze) anos. 
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8.1.1 - Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará através de sorteio. 
 
9. DIVULGAÇÃO DO GABARITO 
9.1 - O gabarito da prova escrita objetiva será divulgado no dia 14/10/2013, mediante edital, a partir das 
15h00min, mediante edital afixado na Câmara Municipal de Santa Inês, disponibilizado no site 
( www.klcconcursos.com.br ) e publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município. 
 
10. DOS RECURSOS:  
10.1 - O candidato poderá apresentar recurso, no prazo máximo de dois (02) dias úteis contados da 
data de divulgação, respectivamente, dos seguintes editais: 
a) Da homologação das inscrições; 
b) Da divulgação do Gabarito Preliminar, contra questões; 
c) Do resultado final do concurso.  
10.1.1 - O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
a)Argumentação lógica e consistente; 
b) Capa constando o nome e a assinatura do candidato; 
c) Ser entregue em duas vias originais, datilografados ou digitado, sob pena de ser preliminarmente 
indeferido. 
d) O recurso deverá ser individual e único por questão, com indicação precisa do item em que o 
candidato se julga prejudicado, devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações, 
paginas de livros, autores, edições e editoriais, juntando-se cópias comprobatórias.  
10.1.2 - Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste edital serão 
preliminarmente indeferidos. 
10.1.3 - Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou Internet. 
10.1.4 - O pedido de recurso deverá ser encaminhado à Comissão Especial de Concurso e protocolado 
na Câmara Municipal de Santa Inês, durante o horário de expediente, de segunda à sexta-feira. 
10.1.5 - Recebido o pedido de recurso, a Comissão Especial do Concurso encaminhará para a empresa 
dando-se ciência da referida decisão ao interessado, no prazo máximo de (7) sete dias úteis. 
10.1.6 - O recurso apresentado fora do prazo estabelecido será indeferido. 
10.1.7 - Se do exame de recursos resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a 
essa(s) questão(ões)  será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
 
11. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
11.1 - As provas serão avaliadas na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terão caráter 
eliminatório. 
11.1.1 - Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60,0 (sessenta) 
pontos. 
11.1.2 - O candidato que não auferir a nota mínima de 60,0 (sessenta) pontos será desclassificado do 
Concurso Público. 
11.1.3 - A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato. 
11.1.4 - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, 
parte integrante deste Edital. 
 
12. DO RESULTADO FINAL 
12.1 – O resultado das provas objetivas será divulgado até o dia 25/10/2013, a partir das 15h00min, 
mediante edital afixado na Câmara Municipal de Santa Inês, disponibilizado no site 
( www.klcconcursos.com.br ) e publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município. 
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13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 
condições do Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal 
pertinente. 
13.2 - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
13.3 - O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
13.4 - Considerando que convivemos com dupla ortografia, serão aceitas como corretas as 
duas normas ortográficas. 
13.5 - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao 
órgão realizador, após o resultado final. 
13.6 - A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da 
homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da 
Câmara Municipal. 
13.7 - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a 
ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das 
vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da 
Câmara Municipal. 
13.8 - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame de 
saúde, elaborado por médicos especialmente designados pela Câmara Municipal e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
13.9 - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 
expressamente previstos no presente Edital e na Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em 
comum pela Câmara do Município de Santa Inês, através da Comissão Especial de Concurso. 
13.10 - Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente 
Edital. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Santa Inês - PR, 13 de setembro de 2013. 
 
 
 
 

AROLDO JOSÉ NITSCHE PEREIRA 
 

PRESIDENTE 
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ANEXO I - PROGRAMA DE PROVAS 

 
 

ADVOGADO 
 
 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. 
Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, 
modo, emprego - substantivos: classificação e emprego – flexão de gênero, número e grau, 
formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções 
adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e emprego – numeral: tipos e emprego 
- pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, 
oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes 
verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - 
regência verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - 
crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos 
– figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – significação das palavras 
– vícios de linguagem. 
 
INFORMÁTICA: Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP: conceito de pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos 
e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-
Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, 
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2003: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, 
guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de 
objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio 
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 
Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  Direito Administrativo: noções básicas; contratos; 
licitações;  princípios fundamentais da administração pública; administração direta e indireta; 
tipos de contratos  
administrativos; revogação e anulação de atos administrativos; controle da administração  
pública; controle externo a cargo do tribunal de contas; poder de polícia; concessão,  
permissão, autorização para serviços públicos; desapropriação; processos administrativos  de 
servidores públicos; Emenda Constitucional 19 e 20. Direito Constitucional - noções básicas: 
objeto e conteúdo do direito constitucional; conceito e concepções da  Constituição; controle e 
revisão constitucional; princípios gerais do sistema nacional; bases constitucionais da 
administração pública; princípios e normas gerais da administração direta e indireta; princípios 
gerais das finanças públicas e seus controles; normas gerais da lei orçamentária; Direito 
Tributário - noções básicas: conceito; conteúdo; natureza; fontes; sistema constitucional 
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tributário; Código Tributário Nacional; princípios constitucionais do direito tributário; legislação 
tributária; natureza jurídica; tributos, conceitos e espécies; dívida ativa; cobrança amigável. 
Direito Processual Civil - noções básicas: jurisdição; características: poderes, princípios e 
espécies; estrutura; peculiaridades; execução; recursos. Direito Previdenciário - conceito; 
finalidade; caracteres; princípios gerais. Direito Civil - noções gerais; Lei de Introdução ao 
Código Civil brasileiro; das pessoas, dos bens imóveis, dos direitos reais sobre coisas alheias, 
disposições gerais. Direito do Trabalho - Contrato individual de trabalho: Conceitos, Requisitos, 
Classificação e Alteração, Salário, Remuneração, Estabilidade, Indenização, Fundo de 
garantia, Reintegração e Readmissão, Férias, Aviso prévio, 13° salário, Salário mínimo. 
Extinção do  contrato de trabalho, Rescisão: Justas causas, Despedidas indiretas inquérito 
para apuração de faltas, Representação Sindical. CLT. O direito de greve e suas implicações 
no serviço público. Mandado de segurança, Lei de execuções fiscais; Lei nº. 101/2000 de 
Responsabilidade Fiscal; Lei de ação civil pública e improbidade administrativa. Lei orgânica 
municipal. Regimento Interno. 

 
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
LINGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. 
Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, 
modo, emprego - substantivos: classificação e emprego – flexão de gênero, número e grau, 
formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções 
adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e emprego – numeral: tipos e emprego 
- pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, 
oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes 
verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - 
regência verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - 
crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos 
– figuras de linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – significação das palavras 
– vícios de linguagem. 
 
INFORMÁTICA: Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP: conceito de pastas, 
diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos 
e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-
Office 2003. MS-Word 2003: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, 
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de 
objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2003: estrutura básica das planilhas, 
conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso 
de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle 
de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2003: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, 
guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de 
objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio 
Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 
Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contabilidade Pública - Conceito, campo de atuação e 
regimes contábeis. Orçamento Público: conceito, elaboração, ciclo orçamentário, exercício 
financeiro, princípios orçamentários. Sistemas Contábeis: Orçamentário, Financeiro, 
Patrimonial e de Compensação. Receitas e despesas públicas: orçamentárias e extra-
orçamentárias. Créditos adicionais: conceito, classificação, indicação e especificação de 
recursos. Sistemas de contas: conceito, nomenclatura e função das contas. Demonstrativos da 
gestão: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das 
variações patrimoniais. Normas de escrituração. Lei 4320/64 - Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. Lei 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 8666/93 - Lei 
de Licitações e suas alterações. Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal. 
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REPUBLICAÇÃO

                        

  
Lei Nº472/2013 

SUMULA: Dispõe sobre alterações dos artigos 18º, 20º, 

22º, da Lei 332/04, dando nova redação a seus artigos, 

conforme resolução do CONANDA nº152 de 09 de 

Agosto de 2012 e conforme Lei nº 12.696/12. 

A Câmara Municipal de Vereadores de PARANAPOEMA, Estado do Paraná, 

aprovou, e eu Leurides Sampaio Ferreira Navarro, Prefeita Municipal de 

PARANAPOEMA, sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o – O artigo 18º, da Lei Municipal nº 332/2004 de 20 de dezembro de 2004, 

passa ter a seguinte redação “Artigo 18º” – O Conselho Tutelar é composto de 05 (cinco) 

membros, escolhidos pela população local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 

1(uma) recondução, mediante  novo processo de escolha. 

IX – Aprovação em exame psicotécnico. 

Parágrafo Primeiro – Os demais incisos do “artigo18º” permanecem inalterados. 

Parágrafo Segundo – O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 

ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 04(quatro) anos, no 

primeiro domingo do mês de outubro do ano subseqüente ao da eleição presidencial. 

Parágrafo Terceiro – A posse dos conselheiros tutelares eleitos ocorrerá no dia 

10 de janeiro do ano subseqüente ao processo de escolha. 

Parágrafo Quarto – No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é 

vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. 

Art. 2º - O artigo 2º, da Lei Municipal nº 332/2004 de 20 de dezembro de 2004, passa 

ter a seguinte redação “Artigo 20º” – As atribuições do Conselho Tutelar são as 

constantes da Constituição Federal, da Lei nº 8.069/90 e Lei 12.696/12 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) e da Legislação Municipal em Vigor.  

Parágrafo Único: Incumbe também ao Conselho Tutelar receber petições, denúncias, 

reclamações, representações ou queixas de quaisquer cidadãos por desrespeito aos 

direitos assegurados ás crianças e adolescentes, dando-lhes o encaminhamento devido. 

Art. 3º - O artigo 22º, da Lei Municipal nº 332/2004 de 20 de dezembro de 2004, 

passa ter a seguinte redação “Artigo 22º”, - O Conselho Tutelar funcionará atendendo em 

sua sede, através dos conselheiros, caso a caso, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, 
                        

  
das 8:00 ás 16:00 horas, ficando os demais horários, os denominados plantões,  definidos 

conforme regimento interno, portanto ininterrupta; 

Parágrafo Único – Os demais incisos do “artigo 22º” permanecem inalterados. 

Art. 4º - Permanecem inalterados os demais artigos e incisos destas leis. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Paranapoema, Estado do Paraná, em 12 de Setembro de 2013. 

____________________________________ 

Leurides Sampaio Ferreira Navarro 

PREFEITA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 22-2013 
 

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, endereço Av: 

Governador Lupion, 605, centro, Itaguajé-Pr, inscrito no CNPJ nº. 76.970.359/0001-53, representado neste ato 

pela Prefeito Municipal, JAIRO AUGUSTO PARRON, brasileiro, casado, residente e domiciliado 

nesta Cidade à Rua Heitor José Tolentino nº. 809 CEP 86.670-000, portador da cédula de 

identidade RG nº. 4.090.569-3 PR, CPF nº. 616.971.769-68, doravante denominado apenas por 

MUNICÍPIO, e a empresa D.M. DE ALMEIDA & CIA LTDA inscrita no CNPJ nº. 04.917.637/0001-06, 
estabelecida a Av. Paraná, 125, Centro Colorado - PR CEP 86690-000,  representado neste ato pelo Sr (a). 

DEJAIR MENEZES DE ALMEIDA, brasileiro, separado empresario portador de Carteira de Identidade RG nº. 

2.146.523SSP/PR e CPF nº. 447.412.519-34, doravante denominado apenas por FORNECEDOR, firmam a 

presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
 

CLÁUSULA I. DO OBJETO 
1. A presente licitação tem por objeto o Eventual aquisição de pneus novos, fabricação 
nacional, ou importado Serviços de Alinhamento, Balanceamento e 
Cambagem,   Camaras de ar,  Protetores de Pneu  para atendimento da frota de 
veiculos e maquinas do Patrimonio Municipal, no decorrer do prazo de 12 
(doze) meses, conforme anexo I, Termo de referencia do Edital, conforme descrições 
constantes no anexo I deste edital, bem como estabelecer as demais regras e condições para o fornecimento do 
objeto. 
 
2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, 
sem que caiba direito de indenização de qualquer espécie, devendo o fornecedor cumprir as condições e 
obrigações desta Ata. 
 
3. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições do Pregão nº. 036/2013. 
 
CLÁUSULA II – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO  
1. O fornecimento dos produtos parceladamente, conforme necessidade da Secretaria Solicitante, nos termos do 
item 19 – PROCEDIMENTO DE ENTREGA/FORNECIMENTO E OS RESPECTIVOS PRAZOS. 
 
CLÁUSULA III - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
1. Os produtos, suas especificações, quantidades estimadas de fornecimento durante o prazo de vigência desta 
ATA e o preço a ser praticado pelo Fornecedor são os seguintes:  
 
Fornecedor: D.M.DE ALMEIDA & CIA. LTDA 
CNPJ/CPF: 04.917.637/0001-06 
 
LOTE 1 - PNEUS NOVOS 
Valor Total do Lote: 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais) 
 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca 
1 PNEUS 185/65-14  UND 12 220,00 2.640,00 Tornel 
2 PNEUS 195/60-15  UND 12 250,00 3.000,00 Tornel 
3 PNEUS  1000/20 - LISO  UND 20 950,00 19.000,00 Tornel 
4 PNEUS 1000/20 BORRACHUDO  UND 20 650,00 13.000,00 Tornel 
5 PNEUS 900/20 LISO  UND 6 850,00 5.100,00 Tornel 
6 PNEUS 900/20 BORRACHUDO  UND 10 500,00 5.000,00 Tornel 
7 PNEUS 750/16  UND 15 488,00 7.320,00 Tornel 
8 PNEUS 700/16  UND 10 400,00 4.000,00 Tornel 
9 PNEUS 215/75-17.5  UND 15 750,00 11.250,00 Tornel 
10 PNEUS 225/70-15 8 LONAS  UND 15 450,00 6.750,00 Tornel 
11 PNEUS 205/55-16  UND 4 300,00 1.200,00 Tornel 
12 PNEUS 185R14 8 LONAS  UND 8 280,00 2.240,00 Tornel 
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13 PNEUS 175/70-13  UND 20 160,00 3.200,00 Tornel 
14 PNEUS 165/70-13  UND 20 150,00 3.000,00 Tornel 
15 PNEUS 1300/24 16 LONAS  UND 6 1.300,00 7.800,00 Tornel 
16 PNEUS 1400/24 16 LONAS  UND 2 2.300,00 4.600,00 Tornel 
17 PNEUS 17.5/25 16 LONAS  UND 2 3.000,00 6.000,00 Tornel 
18 PNEUS 18.4/30  UND 2 2.200,00 4.400,00 Tornel 
19 PNEUS 18.4/34  UNID 2 2.500,00 5.000,00 Tornel 
20 PNEUS 14.9/24  UNID 2 1.500,00 3.000,00 Tornel 
     TOTAL 117.500,00  
 
LOTE 2 – SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 
Valor Total do Lote: 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) 
 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca 
1 ALINHAMENTO LEVE  UNID 50 45,00 2.250,00 Pneus Norte 
2 ALINHAMENTO PESADO  UNID 40 75,00 3.000,00 Pneus Norte 
3 BALANCEAMENTO LEVE  UNID 120 17,00 2.040,00 Pneus Norte 
4 BALANCEAMENTO PESADO  UNID 60 40,00 2.400,00 Pneus Norte 
5 CAMBAGEM  UNID 40 80,25 3.210,00 Pneus Norte 
     TOTAL 12.900,00  
 
LOTE 3 – CAMARAS DE AR E PROTETOR DE PNEUS 
Valor Total do Lote: 10.000,00 (dez mil reais) 
 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

Marca 

1 CAMARA DE AR 1000/20  UNID 30 40,00 1.200,00 Qbom 
2 CAMARA DE AR 900x20  UNID 30 65,00 1.950,00 Qbom 
3 CAMARA DE AR K 16 DE 

BORRACHA 
 UNID 20 45,00 900,00 Qbom 

4 CAMARA DE AR 750/16 BICO 
LONGO 

 UNID 20 55,00 1.100,00 Qbom 

5 CAMARA DE AR 24  UNID 6 145,00 870,00 Qbom 
6 CAMARA DE AR 25  UNID 4 235,00 940,00 Qbom 
7 CAMARA DE AR 30  UNID 2 200,00 400,00 Qbom 
8 CAMARA DE AR 34  UNID 2 200,00 400,00 Qbom 
9 PROTETOR DE PNEU ARO 16  UNID 20 15,00 300,00 Geoflex 
10 PROTETOR DE PNEU ARO 20  UNID 40 25,00 1.000,00 Geoflex 
11 PROTETOR DE PNEU ARO 24  UNID 6 110,00 660,00 Geoflex 
12 PROTETOR DE PNEU ARO 25  UNID 4 70,00 280,00 Geoflex 
     TOTAL 10.000,00  
 

 
2. Nos preços registrados encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, acima relacionado. 
 
CLÁUSULA IV - DO PAGAMENTO 
1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do objeto ou prestação 
do serviço, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da 
respectiva nota eletronica. 
 
 
 
 
 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, conforme edital. 
 
 
 
CLÁUSULA V – DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 
Conforme item 23 do edital. 
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CLÁUSULA VI – DOS DEVERES DO MUNICÍPIO 
1. Requisitar o serviço e o fornecimento quando necessário nas condições estabelecidas nesta ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. 
 
2. Proceder, através do Departamento de compras e licitação, a execução, controle e fiscalização do fornecimento 
do objeto, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 
parte do Fornecedor. 
 
3. Efetuar o pagamento ao Fornecedor de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos nesta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 
 
CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
1. Fornecer os produtos de 1º linha e com garantia nas especificações estabelecidas, na forma e condições 
determinadas nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, bem como as obrigações definidas no edital de pregão para 
registro de preço nº. 036/2013, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da 
atividade. 
 
2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionada ao fornecimento do 
objeto. 
 
3. Manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de 
Habilitação da licitação. 
 
4. São de inteira responsabilidade do Fornecedor arcar com todos os encargos sociais previstos nas leis 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre outras, em decorrência de sua condição de empregadora. 
 
5. Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade 
do presente ajuste. 
 
6. O fornecedor deverá entregar os produtos rigorosamente dentro dos prazos estipulados, e de acordo com as 
especificações técnicas exigidas no Edital, bem como as condições que constam de sua proposta e do 
instrumento de contrato celebrado, ou equivalente. 
 
7. O Fornecedor fica, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, obrigado a aceitar os acréscimos de até 
25 % (vinte e cinco por cento) que se fizerem necessários. 
 
CLÁUSULA VIII - DA RESCISAO- conforme item 25 do edital 
 
CLÁUSULA IX – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
1. A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses. 
  
2. É admitida a prorrogação da vigência da ata, nos termos do art. 57, § 4° da Lei n° 8.666/93 quando a 
proposta continuar se mostrando mais vantajosa e desde que a prorrogação não implique na validade superior a 
um ano da ata. 
 
CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES 
1. As penalidades serão aplicadas, nos termos do item 26 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS constante no 
Edital. 
 
CLÁUSULA XI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
Conforme item 24 do edital. 
 
 
CLÁUSULA XII – DOS CASOS OMISSOS 
1. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº. 
3.931/2001, Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 8.666/93 e decretos municipais 042, 043 e 044/07. 
 
CLÁUSULA XIII – DA PUBLICAÇÃO 
O extrato da Ata e os preços registrados serão publicados pelo Município em Jornal Oficial, em atendimento ao 
disposto no art. 15, §2º e art. 61, § único da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA XIV- DO FORO 
1. Fica eleito o foro da comarca de Colorado, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, 
renunciando, as partes, a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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                    Itaguajé, 11 de Setembro de 2013 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
                              JAIRO AUGUSTO PARRON 
                                      Prefeito Municipal 
 

                    D. M. DE ALMEIDA & CIA LTDA   CNPJ nº.                   
04.917.637/0001-06 

 
 
 

 Testemunhas 
 

______________________________________ 
 

042.262.249-49 - MILTON PEPECE 
 
 

 
_________________________________________________ 

 

                                                                   037.920.409-64 - TARLEI QUINTELA DA SILVA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 
Av. Governador Lupion, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 

------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 
 

         
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
O prefeito Municipal, JAIRO AUGUSTO PARRON, 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 termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 85/2013 
b) Licitação Nrº             :            36/2013 
c) Modalidade                :            Pregão: 
d) Objeto Homologado  : Eventual aquisição de pneus novos, fabricação nacional, ou 

importado Serviços de Alinhamento, Balanceamento e 
Cambagem,   Camaras de ar,  Protetores de Pneu  para 
atendimento da frota de veiculos e maquinas do Patrimonio 
Municipal, no decorrer do prazo de 12 (doze) meses, conforme 
anexo I, Termo de referencia do Edital. 

 
 
Fornecedor: D.M.DE ALMEIDA & CIA. LTDA 
CNPJ/CPF: 04.917.637/0001-06 
 
 
LOTE 1 - PNEUS NOVOS 
Valor Total do Lote: 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais) 
 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca 
1 PNEUS 185/65-14  UND 12 220,00 2.640,00 Tornel 
2 PNEUS 195/60-15  UND 12 250,00 3.000,00 Tornel 
3 PNEUS  1000/20 - LISO  UND 20 950,00 19.000,00 Tornel 
4 PNEUS 1000/20 BORRACHUDO  UND 20 650,00 13.000,00 Tornel 
5 PNEUS 900/20 LISO  UND 6 850,00 5.100,00 Tornel 
6 PNEUS 900/20 BORRACHUDO  UND 10 500,00 5.000,00 Tornel 
7 PNEUS 750/16  UND 15 488,00 7.320,00 Tornel 
8 PNEUS 700/16  UND 10 400,00 4.000,00 Tornel 
9 PNEUS 215/75-17.5  UND 15 750,00 11.250,00 Tornel 
10 PNEUS 225/70-15 8 LONAS  UND 15 450,00 6.750,00 Tornel 
11 PNEUS 205/55-16  UND 4 300,00 1.200,00 Tornel 
12 PNEUS 185R14 8 LONAS  UND 8 280,00 2.240,00 Tornel 
13 PNEUS 175/70-13  UND 20 160,00 3.200,00 Tornel 
14 PNEUS 165/70-13  UND 20 150,00 3.000,00 Tornel 
15 PNEUS 1300/24 16 LONAS  UND 6 1.300,00 7.800,00 Tornel 
16 PNEUS 1400/24 16 LONAS  UND 2 2.300,00 4.600,00 Tornel 
17 PNEUS 17.5/25 16 LONAS  UND 2 3.000,00 6.000,00 Tornel 
18 PNEUS 18.4/30  UND 2 2.200,00 4.400,00 Tornel 
19 PNEUS 18.4/34  UNID 2 2.500,00 5.000,00 Tornel 
20 PNEUS 14.9/24  UNID 2 1.500,00 3.000,00 Tornel 
     TOTAL 117.500,00  
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LOTE 2 – SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 
Valor Total do Lote: 12.900,00 (doze mil e novecentos reais) 
 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca 
1 ALINHAMENTO LEVE  UNID 50 45,00 2.250,00 Pneus Norte 
2 ALINHAMENTO PESADO  UNID 40 75,00 3.000,00 Pneus Norte 
3 BALANCEAMENTO LEVE  UNID 120 17,00 2.040,00 Pneus Norte 
4 BALANCEAMENTO PESADO  UNID 60 40,00 2.400,00 Pneus Norte 
5 CAMBAGEM  UNID 40 80,25 3.210,00 Pneus Norte 
     TOTAL 12.900,00  
 
LOTE 3 – CAMARAS DE AR E PROTETOR DE PNEUS 
Valor Total do Lote: 10.000,00 (dez mil reais) 
 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total Marca 
1 CAMARA DE AR 1000/20  UNID 30 40,00 1.200,00 Qbom 
2 CAMARA DE AR 900x20  UNID 30 65,00 1.950,00 Qbom 
3 CAMARA DE AR K 16 DE BORRACHA  UNID 20 45,00 900,00 Qbom 
4 CAMARA DE AR 750/16 BICO LONGO  UNID 20 55,00 1.100,00 Qbom 
5 CAMARA DE AR 24  UNID 6 145,00 870,00 Qbom 
6 CAMARA DE AR 25  UNID 4 235,00 940,00 Qbom 
7 CAMARA DE AR 30  UNID 2 200,00 400,00 Qbom 
8 CAMARA DE AR 34  UNID 2 200,00 400,00 Qbom 
9 PROTETOR DE PNEU ARO 16  UNID 20 15,00 300,00 Geoflex 
10 PROTETOR DE PNEU ARO 20  UNID 40 25,00 1.000,00 Geoflex 
11 PROTETOR DE PNEU ARO 24  UNID 6 110,00 660,00 Geoflex 
12 PROTETOR DE PNEU ARO 25  UNID 4 70,00 280,00 Geoflex 
     TOTAL 10.000,00  
 
 
 

                                  Valor Total Homologado - R$ 140.400,00 
 

 
 

Itaguajé, 11 de Setembro de 2013. 
 
 

_________________________ 
JAIRO AUGUSTO PARRON 

PREFEITO MUNICIPAL 
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 LEI Nº __836__/2013 
 
 
SÚMULA – Autoriza o Executivo Municipal a Abrir no corrente exercício Financeiro 
credito adicional suplementar no valor de R$ 1.475.300,00 ( hum milhão, quatrocentos 
e setenta cinco mil e trezentos reais ), e dá outras providencias: 
 
A Câmara municipal de Itaguajé,  estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal 
sanciono a seguinte lei. 
 
    LEI. 
 
Art. 1º -   Fica  o  Executivo  Municipal  autorizado  em  abrir  no   corrente    exercício 
financeiro o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$  1.475.300,00  ( hum milhão, 
quatrocentos e setenta e cinco mil e trezentos reais),  destinado ao reforço das seguintes 
dotações orçamentária: 
 
 
Elemento Descrição da Despesa Fonte Valor R$ 
02.000 Executivo Municipal   
02.001 Gabinete do Prefeito   
02.001.04.122.0003.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito   
0001 -  3.1.90.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas P.Civil 1000 90.000,00 
0002 – 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 1000 15.000,00 
0005 – 3.3.90.33.00.00 Passagens e Desp.com Locomoção  

1000 
 

4.000,00 
02.001.04.122.0003.2003 Manutenção do Dep.Juridico   
0008 – 3.1.90.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas P.Civil 1000 6.100,00 
03.000 Depto de Administração Geral   
03.001 Secretaria   
03.001.04.122.0003.2005 Serv/de Administração Geral   
0020 – 3.1.90.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas P.Civil 1000 100.000,00 
0022 – 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis 1000 3.000,00 
0024 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1000 30.000,00 
0029 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços Terceiros P.Juridica 1000 150.000,00 
03.001.04.122.0003.2006 Manut. Da Divisão de Pessoal   
0044 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços Terceiros P. Jurídica 1000 8.000,00 
0045 -  3.3.91.97.00.00   Aporte P/Cobertura Déf.Atuarial RPPS 1000 60.000,00 
03.001.04.122.0003.2007 Contribuição ao Pasep   
0045 – 3.3.90.47.00.00 Obrig. Tributarias Contributivas 1504 5.000,00 
04.000 Departamento de Finanças   
004.001 Administração Geral   
04.001.04.122.0003.2008 Manutenção/Div. Cadastro e Receitas   
0051 – 3.1.90.11.00.00 Venc.Vant. Fixas P. Civil 1000 20.000,00 
0053 – 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis 1000 1.000,00 
0058 -  3.3.90.39.00.00 Outros Serviços Terceiros P.Juridica 1000 2.000,00 
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04.001.28.843.0003.0009 Controle da Divida Interna   
0063 – 4.6.90.71.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 1000 25.000,00 
04.002.04.124.0003.2010 Manutenção da Contabilidade   
0073 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços Terceiros P.Juridica 1000 30.000,00 
05.000 Depto Rodoviário Municipal   
05.001 Div.do Serviço Rodoviário Municipal   
05.001.26.782.0004.2012 Conservação de Estradas Vicinais   
0082 – 3.1.90.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas P.Civil 1000 30.000,00 
0090 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serv. Terceiros P. Jurídica 1504 25.000,00 
0092 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serv. Terceiros P.Juridica 1000 20.000,00 
06.000 Depto de Obras e Serviços Públicos   
06.001 Divisão Serviços Utilidade Publica   
06.001.15.452.0007.2015 Manutenção dos Serviços Urbanos   
0106 – 3.1.90.11.00.00 Venc.Vant. Fixas P.Civil 1000 12.000,00 
0108 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1000 20.000,00 
0114 – 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços Terceiros P.Fisica 1000 4.000,00 
06.001.15.452.007.2016 Manutenção da Limpeza Publica   
0127 – 3.1.90.11.00.00 Venc. Vant. Fixas P.Civil 1000 3.000,00 
0129 -  3.1,91.13.00.00 Obrigações Patronais 1000 1.200,00 
06.001.15.452.0007.2017 Manutenção da Iluminação Publica   
0141 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1504 15.000,00 
0144 – 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços Terceiros P.Juridica 1504 10.000,00 
06.001.20.605.0016.2027 Manutenção do Matadouro Municipal   
0157 – 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variavies 1000 3.000,00 
07.000 Depto de Saúde e Bem Estar Social   
07.001 Divisão de Saúde   
07.001.10.301.0012.2022 Manutenção das Ações de Saúde   
0171 – 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1000 7.000,00 
0173 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis P.Civil 1000 25.000,00   
0174 – 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1303 10.000,00 
0177 – 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv.P/Dist.Gratuita 1303 60.000,00 
0179 – 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1000 5.000,00 
0184 -  3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros P.Juridica 1303 50.000,00 
07.001.10.301.0012.2023 Manutenção de Consórcios   
0189 – 3.3.72.39.00 Outros Serv.Terceiros P.Juridica 1303 20.000,00 
07.001.10.301.0012.2029   Manutenção da Saúde Pab Fixo   
0193 – 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros P. Jurídica 31495 30.000,00 
08.000 Depto de Educação e Cultura   
08.001.12.361.0035.2048. Fundeb 60%   
0227 – 3.1.90.11.00 Venc. e Vant.Fixas P.Civil 1101 108.000,00 
08.001.12.361.0035.2049 Fundeb 40%   
0231 – 3.1.90.11.00 Venc. e Vant. Fixas P.Civil 1102 10.000,00 
0236 – 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P.Juridica 1102 3.000,00 
08.001.12.361.0035-2050 Manutenção do Ensino Fundamental   
0242 -  3.1.90.11.00 Venc. e Vant Fixas P.Civil 1103 365,000,00 
0245 – 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis 1103 15.000,00 
0247 – 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 1103 15.000,00 
08.001.12.361.0035.2060 Programa de Complementação da 

Merenda Escolar 
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0276 – 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1000 15.000,00 
0277 – 3.3.90.30.00 Material de Consumo 31112 25.000,00 
09.000 Divisão de Desporto Amador   
09.001 Desporto Amador   
09.001.27.812.0011.2021 Manutenção do Desporto Amador   
0281 – 3.1.90.11.00 Venc. Vant. Fixas P.Civil 1000 12.000,00 
12.000 Depto de Assistência Social   
12.004 Divisão do Bem Estar Social   
12.004.08.244.0029.2039 Manutenção das Ações Sociais   
0308 – 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis 1000 3.000,00 
0312 – 3.3.90.32.00 Material,Bem ou Serv.P/Distrib.Gratuita 1000 5.000,00 
TOTAL GERAL DAS SUPLEMENTAÇÕES  1.475.300,00 
 
 
Art.2º - Como recurso hábil para cobertura de que trata o art. 1º ,desta Lei, fica igualmente  
cancelado parte ou total no valor de R$ 297.500,00, e a diferença no valor de R$ 1.177.800,00, 
será considerado o provável excesso de arrecadação a ser verificado no decorrer do exercício na 
seguinte rubrica da receita orçamentária: 
 
  
Rubrica Receita Descrição da Receita Fonte Valor 
1.7.2.1.01.02.00.00 FPM –Fundo de Participação dos 

Municípios 
 
1000 

 
1.177.800,00 

 
   CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES. 
 
 
 
Elemento Descrição da Despesa Fonte Valor R$ 
03.000 Departamento de Administração   
03.001 Secretaria   
03.001.04.122.0003.2006 Manutenção Divisão de Pessoal   
0033 – 3.1.90.01.00 Aposentadoria do RPPS 1000 8.000,00 
0034 – 3.1.90.03.00 Pensões, exclusive do RGPS 1000 5.000,00 
005.000 Departamento Rodoviário Municipal   
05.001 Div/ do Serviço Rodoviário Municipal   
05.001.26.782.0004.2012 Conservação de Estradas Vicinais   
0095 – 4.4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente 1504 5000,00 
06.000 Departamento de Obras e serviços 

Públicos 
  

06.001 Divisão Serviços Utilidade Publica   
06.001.15.452.0007.2015 Manutenção dos Serviços Urbano   
0105 -  3.1.90.09.00 Salário Família 1000 3.000,00 
0121 -  4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1000 9.000,00 
0123 – 4.4.90.52.00 Equip. e Material Permanente 1000 4.000,00 
06.001.15.452.0007.2016 Manutenção da Limpeza Publica   
0136 – 4.4.90.52.00 Equip. e Material Permanente 1000 5.000,00 
06.002.15.452.0007.1001 Construção de Pav. Asfaltica, Meio fio 

e Sargetas 
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0163 – 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1000 10.000,00 
07.000 Depto de Saúde e Bem Estar Social   
07.001 Divisão de Saúde   
07.001.10.301.0012.2022 Manutenção das Ações de Saúde   
0185 – 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1303 5.000,00 
07.001.10.301.0012.2023 Recursos Destinados a Manutenção de 

Consórcios 
  

0187 – 3.3.72.30.00 Material de Consumo 1303 30.000,00 
0188 – 3.3.72.36.00 Outros Serv. Terceiros P.Fisica 1303 4.000,00 
08.000 Depto de Educação, Cultura e Desportos   
08.001 Divisão do Ensino Fundamental   
08.001.12.361.0035.2049 Fundeb 40%   
0238 – 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1102 13.000,00 
08.001.12.361.0035.2050 Manutenção do Ensino Fundamental   
0239 – 3.1.90.09.00 Salário Família 1000 5.000,00 
0240 – 3.1.90.09.00 Salário Família 1000 5.000,00 
0241 – 3.1.90.11.00 Vem.Vant.Fixas P.Civil 1000 140.000,00 
08.001.12.361.0035.2051 Manutenção da Biblioteca Publica 

Municipal 
  

0257 – 4.4.90.52.00 Equip. e Material Permanente 1000 15.000,00 
08.001.12.361.0035.2060 Programa da Merenda Escolar   
0278 – 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros P Física 1000 1.000,00 
0279 – 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros P.Juridica 1000 4.000,00 
09.000 Divisão do Desporto Amador   
09.001 Desporto Amador   
09.001.27.812.0011.2021 Manutenção do Desporto Amador   
0284 – 3.3.50.43.00 Subvençoes Sociais 1000 2.000,00 
0289 – 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros P. Jurídica 1000 10.000,00 
0293 – 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1000 2.000,00 
12.000 Depto de Saúde e bem Estar Social   
12.001 Divisão do Bem Estar Social   
12.004.16.482.0029.1006 Construção, Ref. e Ampl. de Casas a 

Pessoas Carentes 
  

0316 – 3.3.90.36.00 Material de Consumo 1000 5.000,00 
0318 – 3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros P.Juridica 1000 3.000,00 
0319 – 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1000 4.500,00 
TOTAL GERAL DOS CANCELAMENTOS  297.500,00 
 
 
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
                                                       Paço Municipal de Itaguajé,11de setembro de 2013. 
                                     
 
 

JAIRO AUGUSTO PARRON 
Prefeito Municipal 
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DECRETO N.º 500/2013 
 
 
SÚMULA: CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE 
A SERVIDORA TANIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS  

 
           O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais. 
  

DECRETA: 
 
Art. 1.º - Fica Concedida APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
PERMANENTE, a servidora TANIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS, 
lotado no Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, portadora do RG 
3.850.271-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 638.482.449-34, no cargo de 
zeladora a partir do dia 13 de setembro de 2013. 
 
Art. 2.º - A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no 
Art.40,§ 1°, I, segunda parte, da Constituição Federal c/c Art. 6°-A da EC 
41/03. 
 
Art. 3° - O valor do provento de aposentadoria será de R$916,22 
(novecentos e dezesseis reais vinte e dois centavos), perfazendo um total 
anual de R$10.994,64 (dez mil novecentos e noventa e quatro reais 
sessenta e quatro centavos). 
 
Art. 4° - A forma de reajuste será com paridade, nos termos do parágrafo 
único do Art. 6°-A da EC 41/03. 
 
Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 
 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E TREZE. 
 
 

ADEMIR MULON 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Decreto  nº 498/2013 de 10/09/2013

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 
Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e 
nove mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da 
outras providências.

O Prefeito Municipal de CRUZEIRO DO SUL, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram 
conferidas pela Lei  Orçamentária nº 115/2012 de 
18/12/2012.

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000. DEPTO DE SAUDE
07.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE SAUDE
07.001.10.301.0007.2.027. MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE

MATERIAL DE CONSUMO  8.000,00 181 - 3.3.90.30.00.00 01000
08.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
08.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
08.001.12.361.0010.2.046. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

MATERIAL DE CONSUMO  15.000,00 395 - 3.3.90.30.00.00 31201
MATERIAL DE CONSUMO  6.000,00 396 - 3.3.90.30.00.00 31202

Total Suplementação:  29.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, 
servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação 
abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
Redução

07.000.00.000.0000.0.000. DEPTO DE SAUDE
07.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE SAUDE
07.001.10.301.0007.2.027. MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4.000,00 194 - 4.4.90.52.00.00 01000
08.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
08.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
08.001.12.361.0010.2.046. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

MATERIAL DE CONSUMO  20.000,00 393 - 3.3.90.30.00.00 01000
08.002.00.000.0000.0.000. ALIMENTACAO ESCOLAR
08.002.12.306.0010.2.048. DISTRIBUICAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR

MATERIAL DE CONSUMO  5.000,00 408 - 3.3.90.30.00.00 01000

Total Redução:  29.000,00
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Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de CRUZEIRO DO SUL  , 
Estado do Paraná, em  10 de setembro de 2013.

Ademir Mulon
PREFEITO

Av. Dr. Gastão Vidigal  n 600 - Telefax:  44 -  465-1299  - Cep: 87.650 - 000 
Site: www.cruzeirodosul.pr.gov.br.br  

 

DECRETO N.º 502/2013 
 
SÚMULA: CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE 
A SERVIDORA ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO.  

 
           O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais. 
  
 

DECRETA: 
Art. 1.º - Fica Concedida APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
PERMANENTE, a servidora ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO, lotado no 
Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, portadora do RG 547.674 
SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 307.804.384-34, no cargo de Zeladora a 
partir do dia 13 de setembro de 2013. 
 
Art. 2.º - A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no 
Art.40,§ 1°, I, segunda parte, da Constituição Federal c/c Art. 6°-A da EC. 
41/03. 
 
Art. 3° - O valor do provento de aposentadoria será de R$ 958,07 
(novecentos e cinqüenta e oito reais e sete centavos), perfazendo um total 
anual de R$ 11.496,84 (onze mil quatrocentos e noventa e seis reais oitenta 
e quatro centavos). 
 
Art. 4° - A forma de reajuste será com paridade, nos termos do parágrafo 
único do Art. 6°-A da EC 41/03. 
 
Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 
 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E TREZE. 
 
 

ADEMIR MULON 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO N.º 501/2013 
 
SÚMULA: CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE 
A SERVIDORA ANA MARIA DE BARROS ESTEVES.  

 
           O Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais. 
 
 

DECRETA: 
Art. 1.º - Fica Concedida APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
PERMANENTE, a servidora ANA MARIA DE BARROS ESTEVES, lotado no 
Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, portadora do RG 4.185.073-6 
SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 769.515.029-00, no cargo de Professora a 
partir do dia 13 de setembro de 2013. 
 
Art. 2.º - A presente Aposentadoria é concedida pela regra prevista no 
Art.40,§ 1°, I, segunda parte, da Constituição Federal c/c Art. 6°-A da EC. 
41/03. 
 
Art. 3° - O valor do provento de aposentadoria será de R$1.899,25 (hum mil 
oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), perfazendo um 
total anual de R$ 22.791,00 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e um 
reais). 
 
Art. 4° - A forma de reajuste será com paridade, nos termos do parágrafo 
único do Art. 6°-A da EC 41/03. 
 
Art. 5° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 
 
 
EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, 
ESTADO DO PARANÁ, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E TREZE. 
 
 

ADEMIR MULON 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY

Exercício:  2013

** Elotech **
09/09/2013

Pág. 1/1
Estado do Paraná                CNPJ 76.970.334/0001-50

Decreto  nº 232/2013 de 9/9/2013

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 50.075,19 (cinqüenta mil e setenta e cinco 
reais e dezenove centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de Paranacity, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela 
Lei  Orçamentária nº 1910/2012 de 13/12/2012.

Decreta:

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o
provável  Excesso de Arrecadação verificado na(s) receita(s) a seguir, de acordo com o Artigo 
43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:
Suplementação

08 SECRETARIA DE SAÚDE
08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.002.10.304.0026.2.039. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA

 20.000,00 852 - 3.3.90.30.00.00 325 MATERIAL DE CONSUMO
 30.075,19 445 - 4.4.90.52.00.00 31497 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Suplementação:  50.075,19

 30.075,19Receita: 1.7.2.1.33.30.99.01 PROGRAMA VIGIASUS-

 20.000,00Receita: 1.7.2.2.33.02.00.00 PROGRAMA VIGIASUS ESTADUAL-

 50.075,19Total da Receita:

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

EDNEA BUCHI BATISTA
PREFEITA MUNICIPAL

Edifício da Prefeitura Municipal de Paranacity , em  09 de setembro de 2013.



Nova Esperança, Domingo, 
15 de Setembro de 2013.

PÁGINA 
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PORTARIA Nº 047/2013 

 
 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO 
IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições 
legais,  

 
           RESOLVE 
 

             CONCEDER, ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s), LICENÇA PRÊMIO, de  
             conformidade ao art. 102, da Lei Municipal nº 38/90. 

 
          
               
                      Registre-se e Publique-se . 

 
                      

                    PAÇO MUNICIPAL DR. RAUL MARTINS, em 12 de Agosto de 2013. 
 

 
 

 
 

ANDRÉ LUÍS BOVO 
Prefeito 

 
 
 
 
 

  
 

Nome Matrícula Dia(s) Período(s) 
PEDRO QUIRINO  DOS SANTOS 158 90 19/08/2013 a 16/11/2013 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 077/2013 

 
Pelo presente, o Município de Paranacity, Estado do Paraná, faz saber que se encontra 
aberto procedimento licitatório na Modalidade Pregão Presencial n. 077/2013, MENOR 
PREÇO “por lote”, para contratação de empresa no ramo pertinente para prestação de 
serviços de conserto de Pneus e Câmaras de ar dos veículos da frota da Prefeitura 
Municipal de Paranacity, Estado do Paraná. O recebimento dos envelopes será feito até 
às 09h:45min (nove horas e quarenta e cinco minutos) do dia 26 (vinte e seis) de 
setembro de 2013 e a abertura dos envelopes de propostas de preços e de documentos 
serão efetuados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no Setor de Licitações, no prédio da 
Prefeitura Municipal de Paranacity, às 10h:00min (dez horas) do mesmo dia. O Edital 
completo e seus anexos poderão ser adquiridos no endereço supramencionado, em horário 
de expediente. 
 

Paranacity, Estado do Paraná, 12 de setembro de 2013. 
 
 

EDNEA BUCHI BATISTA 
Prefeita Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 078/2013 

 
Pelo presente, o Município de Paranacity, Estado do Paraná, faz saber que se encontra 
aberto procedimento licitatório na Modalidade Pregão Presencial n. 078/2013, MENOR 
PREÇO “global”, para a Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, tais como, retirada de entulhados e 
resíduos sólidos de demolição e construção; raspagem e retirada de terras acumuladas em 
vias públicas, poda de árvores e erradicação de árvores e manutenção, bem como pintura, 
de faixas de pedestres e faixas de sinalização ao longo das vias e espaços públicos, no 
município de Paranacity. O recebimento dos envelopes será feito até às 13h:45min (treze 
horas e quarenta e cinco minutos) do dia 26 (vinte e seis) de setembro de 2013 e a 
abertura dos envelopes de propostas de preços e de documentos serão efetuados pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio no Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de 
Paranacity, às 14h:00min (quatorze horas) do mesmo dia. O Edital completo e seus 
anexos poderão ser adquiridos no endereço supramencionado, em horário de expediente. 
 

Paranacity, Estado do Paraná, 13 de setembro de 2013. 
 
 

EDNEA BUCHI BATISTA 
Prefeita Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N. 079/2013 

 
Pelo presente, o Município de Paranacity, Estado do Paraná, faz saber que se encontra 
aberto procedimento licitatório na Modalidade Pregão Presencial n. 079/2013, MENOR 
PREÇO “global”, para a Contratação de empresa especializada para Contratação de 
empresa no ramo pertinente para prestação de serviços de mão de obra em alvenaria, 
serviços de hidráulico (encanamentos) e pintura de prédios públicos do município de 
Paranacity. O recebimento dos envelopes será feito até às 09h:45min (nove horas e 
quarenta e cinco minutos) do dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2013 e a abertura 
dos envelopes de propostas de preços e de documentos serão efetuados pelo Pregoeiro e 
Equipe de Apoio no Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Paranacity, 
às 10h:00min (dez horas) do mesmo dia. O Edital completo e seus anexos poderão ser 
adquiridos no endereço supramencionado, em horário de expediente. 
 

Paranacity, Estado do Paraná, 13 de setembro de 2013. 
 
 

EDNEA BUCHI BATISTA 
Prefeita Municipal 
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
 

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 111/2013, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei 
nº 8.666/93 e alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 
8.666/93, para “aquisição de placa bloqueada de rádio distal com sistema NORMED para paciente 
carente do município de Paranacity, Estado do Paraná”. 

   
 
 

Paranacity, 09 de setembro de 2013. 
 
 

=EDNEA BUCHI BATISTA= 
Prefeita Municipal 
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ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
 

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 112/2013, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei 
nº 8.666/93 e alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 
8.666/93, para “contratação de empresa no ramo pertinente para prestação de serviço de confecção 
de chaves, para diversos setores do município de Paranacity, Estado do Paraná”.  

   
 
 

Paranacity, 09 de setembro de 2013. 
 
 
 

=EDNEA BUCHI BATISTA= 
        Prefeita Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - TIPO MARMITEX PP 070/2013   

 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, pessoa jurídica de Direito Público devidamente inscrita no 
CNPJ: 76970334/0001-50, estabelecida na Pedro Paulo Venério, n 1022, nesta cidade, neste ato, representada pela Prefeita 
Municipal Srª. EDNEA BUCHI BATISTA. 
 
CONTRATADO: DIVA JULIO VIEIRA DAVID - MEI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 
18.126.133/0001-74, com domicílio tributário no município de Paranacity, Pr., na Rua Carlos Gomes, 1022, neste ato 
representada por DIVA JULIO VIEIRA DAVID, domiciliado na cidade de Paranacity, Pr., na Rua Carlos Gomes, 1022, portador 
da Cédula de Identidade RG n° 136.171-5 SSP-PR, inscrito no C.P.F. sob n° 905.065.619-68, afirmam: 
 
DO OBJETO DO CONTRATO: 
O objeto da presente licitação é o fornecimento de alimentação – Tipo Marmitex, nas condições especificadas no Anexo I do 
Edital e demais condições nele contidas. 
 
DO VALOR: 
A Prefeitura Municipal de Paranacity, Estado do Paraná pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento o valor de R$ 3,40 (três 
reais e quarenta centavos) a unidade fornecida, totalizando R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), de acordo com a 
proposta ajustada e as condições do Edital do Pregão Presencial n. 070/2013 - PMP. 
 
 
DA FORMA DE PAGAMENTO: 
Os pagamentos serão efetuados 30 (trinta) dias após o fornecimento das refeições feitas/solicitadas, comprovando o 
atendimento das exigências feitas no Edital de Convocação. O pagamento pelo objeto desta licitação correrá à conta dos 
recursos da dotação orçamentária: GABINETE PREFEITA: 02.01.04.122.0002.2002 – 3390390001 ficha n. 8 / 
ADMINISTRAÇÃO: 05.02.04.122.0003.2008 – 3390390510 ficha n. 69 / 3390390511 ficha n. 70  / 3390390001 ficha n. 71 / 
S.R.M: 07.02.15.452.0014.2019 – 33903900001 ficha n. 185 / SAÚDE: 08.02.10.301.0026.2035 – 3390390303 ficha n. 402 / 
3390390001 ficha n. 403 / 08.02.10.301.0026.2036 – 3390390303 ficha n. 422 / 3390390001 ficha n. 423 / EDUCAÇÃO: 
09.01.12.122.0018.2040 – 3390390103 ficha n. 478 / 3390390104 ficha n. 479 / SOCIAL: 10.01.08.122.0028.2053 – 
3390390001 – ficha n. 646 / ESPORTE: 11.02.27.812.0024.2063 – 3390390001 – ficha n. 730 / PATRULHA MECANIZADA: 
12.01.20.601.0010.2066 – 3390390001 ficha n. 766. 
 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

O presente contrato tem a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
conforme permissivo do art. 57, da Lei nº 8.666/93 c/c a Lei Estadual nº 15.608/07. 
. 
 
DO FORO: 
Elegem o Foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná. 
 

Paranacity, Estado do Paraná em 30 de agosto 2013. 
. 

____________________________________   ____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY                                              DIVA JULIO VIEIRA DAVID 
                 CONTRATANTE                                 CONTRATADA 
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EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR – PP 071/2013   

 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, pessoa jurídica de Direito Público devidamente inscrita no 
CNPJ: 76970334/0001-50, estabelecida na Pedro Paulo Venério, n 1022, nesta cidade, neste ato, representada pela Prefeita 
Municipal Srª. EDNEA BUCHI BATISTA. 
 
CONTRATADO: NOVO & DALL’OMO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 
08.210.276/0001-06, com domicílio tributário no município de Paranacity, Pr., na Avenida 04 de Dezembro, 966, neste ato 
representada por Antonio Carlos Dall’omo, brasileiro, natural de Nova Olímpia – Pr., casado, empresário domiciliado na cidade 
de Nova Esperança, Pr., na Rua Mascarenhas de Moraes, nº 780, portador da Cédula de Identidade RG n° 4.188.191-7 
SSP/PR, inscrito no C.P.F. sob n° 572459679-20, afirmam: 
 
DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Uniformes para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino do Município de Paranacity, Estado do Paraná, com entrega única, conforme planilha de proposta 
apresentada. 
 
DO VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 33.995,00 (trinta e três mil e novecentos e noventa e cinco reais),  
 
DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em 05 (cinco) parcelas. O pagamento pelo objeto desta licitação 
correrá à conta dos recursos da descrição da rubrica orçamentária: Escolas: 09.002.12.361.0018.2044 -3390300104 – ficha 
511 / 33903001103 – ficha 510 / Centros Educacionais: 09.002.12.365.0018.2048 – 3390300103 – ficha 574 / 3390300104 – 
ficha 575 / Salário Educação: 09.002.12.361.0018.2045 – 3390300107 – ficha 522. 

 
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do 
contrato administrativo, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93. 

DO FORO: Elegem o Foro da Comarca de Paranacity, Estado do Paraná. 
 

Paranacity, Estado do Paraná em 09 de setembro de 2013. 
. 

_____________________________________       _____________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY    NOVO & DALL’OMO LTDA - ME 
           CONTRATANTE      CONTRATADA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.970.334/0001-50 
 

Fone/Fax (44) 3463-1287 / 3463-1149 - E-mail: prefeitura@paranacity.pr.gov.br 
Rua Pedro Paulo Venério, 1022 – CEP 87660-000 – PARANACITY – Paraná. 

Site: www.paranacity.pr.gov.br 
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 

 
Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 113/2013, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei 
nº 8.666/93 e alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 
8.666/93, para “contratação de empresa para elaboração de projeto elétrico, planilha orçamentária, 
para atendimento ao parque industrial III do município de Paranacity, estado do Paraná”.  

   
 
 

Paranacity, 10 de setembro de 2013. 
 
 
 

=EDNEA BUCHI BATISTA= 
Prefeita Municipal 

 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
 

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 114/2013, ratifico, nos termos do art. 26, da Lei 
nº 8.666/93 e alterações, o presente ato, em consonância com o art. 24, inciso II, da Lei Federal 
8.666/93, para “aquisição de tecidos para confecção de vestuário para os alunos do programa 
“PETI”, do município de Paranacity, Estado do Paraná”. 

   
 
 

Paranacity, 11 de setembro de 2013. 
 
 
 

=EDNEA BUCHI BATISTA= 
Prefeita Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG - 009/2013  

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/ 

 

1 

 
 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  
DO EXTRATO DA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013. 

 
A Prefeitura do Município de Colorado, através de sua Pregoeira, nomeada pelo Decreto n° 
113/2013, torna público a retificação do aviso de publicação do extrato, publicado no jornal o 
regional nº 2646 em 08/09/2013, página 14, o objeto do referido pregão.  
 
Onde se lê 
Pregão Presencial:_ nº 005/2013 

 
Leia-se: 
Pregão Presencial:_ nº 009/2013 

 
 As demais disposições contidas na Ata permanecem inalteradas. 
 
 
Colorado, 10 de Setembro de 2013. 
 
 

JOSIMARY BARCELOS 
 
 
 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 092/2013 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO LICITAÇÃO DESERTA DO  
 PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2013 

 
A Pregoeira do Município de Colorado, inscrito no CNPJ 

nº 76.970.326/0001-03, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, 

Paraná, torna público que o Processo Administrativo na modalidade 

Pregão Presencial Registro de Preço nº 092/2013, que trata da para 

visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN/PERUA 

0KM PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO, foi declarada 
DESERTA, pois até hora previamente designada para o início da sessão 

não houve comparecimento de empresa interessada no certame.  

 
 

Colorado (PR), 12 de Setembro  de 2013. 
. 
 
 

JOSIMARY BARCELOS 
Pregoeira 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 096/2013 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO - Nº 096/2013 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do 
dia 27 de Setembro de 2013, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, para Contratação de empresa 
especializada em serviços impressos de adesivos, impressão em Lona, confecção de placas, 
banners, locação de outdoors e pintura em fachadas, placas, faixa para secretarias do 
município de Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada tipo global menor preço 
por lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 17 de Setembro de 2013, no 
horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos 
à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 12 de Setembro de 2013. 
 
 
 
 

Joaquim Horácio Rodrigues 
Prefeito 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 097/2013 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO - Nº 097/2013 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do 
dia 27 de Setembro de 2013, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, para Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços e manutenção de passagens de cabo de rede, energia e 
instalação de ventiladores e aquisição de um ar condicionada para secretarias do município de 
Colorado, conforme descrito em Edital, sob empreitada tipo global menor preço por lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 17 de Setembro de 2013, no 
horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos 
à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 12 de Setembro de 2013. 
 
 
 
 

Joaquim Horácio Rodrigues 
Prefeito 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 098/2013 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO - Nº 098/2013 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 09 horas do 
dia 02 de Outubro de 2013, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de protetor solar e 
guarda chuvas para ACS do município de Colorado, conforme descrito em Edital, sob 
empreitada tipo global menor preço por lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 19 de Setembro de 2013, no 
horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos 
à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 12 de Setembro de 2013. 
 
 
 
 

Joaquim Horácio Rodrigues 
Prefeito 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 099/2013 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

 
AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO - Nº 099/2013 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14 horas do 
dia 02 de Outubro de 2013, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, para Aquisição de lanches, copo 
descartável, suco, leite, refrigerantes, chá mate, achocolatado e café para atendimento aos 
programas da secretaria de assistência social do município de Colorado, conforme descrito em 
Edital, sob empreitada tipo global menor preço por lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 19 de Setembro de 2013, no 
horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos 
à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 12 de Setembro de 2013. 
 
 
 
 

Joaquim Horácio Rodrigues 
Prefeito 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL N.º PG – 100/2013 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
 

AVISO DE EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO - Nº 100/2013 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 16 horas do 
dia 02 de Outubro de 2013, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, 
PREGÃO PRESENCIAL, para AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN/PERUA 0KM 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO, conforme descrito em Edital, sob 
empreitada tipo global menor preço por lote. 
 
A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos 
poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 19 de Setembro de 2013, no 
horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos 
à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br. 
 
  

Colorado (PR), 12 de Setembro de 2013. 
 
 
 
 

Joaquim Horácio Rodrigues 
Prefeito 

 
 

 
 
 

 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
ESTADO DO PARANA 

 
DISPENSA N.º DP – 090/2013 

 

 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 

DISPENSA Nº: 090/2013 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA – prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROUPEIROS PARA MUNÍCIPES CARENTES 

DESTE MUNICÍPIO TENDO EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE ALAGARAM SUAS 

RESIDÊNCIAS AS DEIXANDO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA 

CONFORME CERTIDÃO DE OFICIO Nº 933/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

CONTRATADA: VALDAR MOVEIS LTDA  

CNPJ: 75.923.185/0001-05 

VALOR: R$ 1.707,00 (MIL SETECENTOS E SETE REAIS) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31 DE DEZEMBRO 2013 

 

 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a 

adjudicação ao proponente VALDAR MOVEIS LTDA. 

 

 

 

 

 

Colorado-Pr, 09 de Setembro de 2013. 

 

_______________________________ 
Joaquim Horacio Rodrigues 

Prefeito 

 
 
 

 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 
ESTADO DO PARANA 

 
DISPENSA N.º DP – 090/2013 

 

 

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
 

DISPENSA Nº: 090/2013 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA – prevista no Art. 24, inciso II da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROUPEIROS PARA MUNÍCIPES CARENTES 

DESTE MUNICÍPIO TENDO EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE ALAGARAM SUAS 

RESIDÊNCIAS AS DEIXANDO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA 

CONFORME CERTIDÃO DE OFICIO Nº 933/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

CONTRATADA: VALDAR MOVEIS LTDA  

CNPJ: 75.923.185/0001-05 

VALOR: R$ 1.707,00 (MIL SETECENTOS E SETE REAIS) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 31 DE DEZEMBRO 2013 

 

 

 

Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a 

adjudicação ao proponente VALDAR MOVEIS LTDA. 

 

 

 

 

 

Colorado-Pr, 09 de Setembro de 2013. 

 

_______________________________ 
Joaquim Horacio Rodrigues 

Prefeito 

Súmula de Requerimento de Licença Prévia 
A LOTEADORA FAGAN LTDA , inscrita no CNPJ 07.858.810/0001-22 
torna público que irá requerer ao IAP a Licença Prévia  para o Loteamento 
JARDIM ITÁLIA á ser implantado na cidade de OURIZONA – PR.



Nova Esperança, Domingo, 
15 de Setembro de 2013.

PÁGINA 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 
Estado do Paraná 

TOMADA DE PREÇO N.º- 002/2013 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3323-3033 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – http://www.colorado.pr.gov.br 

 
1 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE META FISICA 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
 

Contrato:_ nº 225/2013 

Tomada de Preço:_ nº 002/2013. 

 

Contratante:_  PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO 

Contratada:_  EXACT EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI – EPP 
 
Objetivo:_ Contratação de empresa especializada em construção de emissários de águas pluviais e esgoto 

sanitário para o município.  

Valor:_ R$ 77.707,05 (SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) 
 
Aditivo:_ 47,7% (quarenta e sete vírgula sete por cento) 

2 DRENAGEM     77.707,05 

2.1      77.707,05 

2.1.1 Caixa de Captação de Águas Pluviais com Grelha de Ferro 
Fundido ud 3,00 14.162,99 42.488,97   

2.1.2 Caixa de Recebimento e Passagem Escola Tecnica ud 1,00 3.242,76 3.242,76   

2.1.3 Corpo de BSTC Ø 0,80 com m berço M 206,00 155,22 31.975,32 
 TOTAL PREÇO GLOBAL 77.707,05 

 
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _ 

10.002.15.452.0005.2052 – MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS DE UTILIDADE PUBLICA 
 
 

Colorado – PR, 05 de Outubro de 2012. 

 
 
 

___________________________________ 
Joaquim Horácio Rodrigues 

PREFEITO 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS: 091/2013   –   ATA SRP: 292/2013. 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/ 

 

1 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
ATA:...................................Nº 292/2013;  
PREGÃO PRESENCIAL:..Nº 091/2013; 

CONTRATANTE:..............Prefeitura Municipal de Colorado (PR); 

CONTRATADA:................ RAFAEL MARIS RODRIGUES LA VALLE-ME;                         
OBJETIVO:....................... Registro de preços para Contratação de empresa especializada em dedetização 
de imóveis, limpeza de foro, desratização e higienização de caixas das d’água nos prédios públicos do 
município de Colorado : 
VALOR DO CONTRATO: R$ 325.000,00 (Trezentos e vinte e cinco mil reais).                                                                  
ÍTENS DA ATA: 
Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. 
Valor Máx. 

Total. 
1 SERVICO DE DEDETIZACAO M2 116556 1,40 163.178,40 
2 DESRATIZAÇÃO UNI 1176 104,80 123.244,8 
3 LIMPEZA DE FORRO E RETIRADA DE MORCEGO. UNID 4 599,995 2.399,98 
4 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA AMIANTO ATÉ 

500 LITROS. 
caixa 6 110,00 660,00 

5 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA AMIANTO ATÉ 
1000 LITROS. 

caixa 21 106,88 2.242,80 

6 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC ATÉ 5000 
LITROS 

caixa 3 368,00 1.104,00 

7 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC ATÉ 2000 
LITROS 

caixa 3 194,00 582,00 

8 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC ATÉ 1000 
LITROS 

caixa 54 107,00 5.778,00 

9 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC ATÉ 500 
LITROS 

caixa 252 95,555 24.079,86 

10 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC ATÉ 3000 
LITROS 

CX 6 288,36 1.730,16 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
03.005.04.122.0003.2.012.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
07.002.08.244.0008.2.025.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.002.12.361.0010.2.035.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.002.12.361.0010.2.035.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.002.12.361.0010.2.035.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.002.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.00.00. - 1103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.002.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.00.00. - 1104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.002.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.00.00. - 1107 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
08.006.27.812.0013.2.046.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.002.10.301.0007.2.049.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
09.002.10.301.0007.2.049.3.3.90.39.00.00. - 1303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.002.15.452.0005.2.052.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.002.15.452.0005.2.052.3.3.90.39.00.00. - 1511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.002.15.452.0005.2.056.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.002.16.182.0005.2.013.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.002.16.182.0005.2.013.3.3.90.39.00.00. - 1515 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Homologado: 11/09/2013.      Vigência: 12 meses. 
Colorado (PR), 11 de setembro de 2013. 

  
_______________________________________ 

JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES 
PREFEITO 

         
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO  

ESTADO DO   CNPJ: 76.970.327/0001-03 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES 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 termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 43/2013 
b) Licitação Nrº             :            5/2013 
c) Modalidade                :            Convite 
d) Data Homologação   : 02/09/2013 
e) Objeto Homologado  : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR 

AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA, PARA SER 
UTILIZADO NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
COLORADO 

 
 
      f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):  
 
CQC Tecnologia em Sistemas Diagnósticos ltda. - CNPJ 46.962.122/0003-21 
Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
ANALISADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGIA: 
DIFERENCIAÇÃO EM TRÊS PARTES DE WBC COM NO MÍNIMO 18 
PARÂMETROS, DOIS MODOS DE CONTAGEM: SANGUE TOTAL E 
PRÉ-DILUÍDO. RESULTADOS: 60 AMAOSTRA POR HORA, 
MICROPIPETAGEM DE NO MÁXIMO 10 UL. DILUIÇÃO, 
DISSOLUÇÃO, MISTURA, ENXÁGUE E LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA. 
ARMAZENAGEM DE NO MÍNIMO 1.000 RESULTADOS DE 
AMOSTRA( INCLUINDO HISTOGRAMAS) E QUE PERMITA 
INTERFACEAMENTO BIDIRECIONAL. ENTRADAS USB QUE 
POSSIBILITEM A INCLUSÃO DE IMPRESSORA EXTERNA E 
TECLADO. GRANDE VISOR EM LCD TOUCH SCREEN COM 
SISTEMA OPERACIONAL LINUX. EQUIPAMENTO NOVO E COM 
GARANTIA DE 1 ANO. DEVE ESTAR INCLUSO JUNTO COM O 
APARELHO; KIT DE REAGENTES, SANGUE CONTROLE (3 NÍVEIS), 
ESTABILIZADOR, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E 
TREINAMENTO CIENTÍFICO. 

UNI 1,00 28.100,00 28.100,00 

   Total: 28.100,00 
 
 
                 
 
 
Colorado-PR, 02 de setembro de 2013.  
 
 
                               _________________________  
                                    Joaquim Horácio Rodrigues 
                                                    PREFEITO MUNICIPAL 

   
 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO 

ESTADO DO PARANÁ 

CARTA CONVITE Nº  - 007/2013 

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200 
CNPJ 76.970.326/0001-03 – licitacao@colorado.pr.gov.br – http://www.colorado.pr.gov.br/ 

 
 

 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

  

LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 007/2013. 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DAR SUPORTE À REALIZAÇÃO 

DA PRIMEIRA PROVA RÚSTICA DO MUNICÍPIO DE COLORADO 

 

VENCEDOR: HIRATA UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME 

CNPJ: 13.280.907/0001-01 

VALOR: R$ 11.500,00 (Onze Mil e Quinhentos Reais) 
 
VENCEDOR: GRÁFICA E PAPELARIA DO BOY LTDA – ME  

CNPJ: 04.349.854/0001-39 

VALOR: R$ 785,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Reais). 
 

Torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe e a 

ADJUDICAÇÃO aos proponentes HIRATA UNIFORMES E MATERIAIS 

ESPORTIVOS LTDA – ME e GRÁFICA E PAPELARIA DO BOY LTDA – ME.  

 

Colorado-Pr, 13 de Setembro de 2013. 

 

 

____________________________________ 

Joaquim Horácio Rodrigues 

PREFEITO 

         
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO  

ESTADO DO   CNPJ: 76.970.327/0001-03 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
O prefeito Municipal, JOAQUIM HORÁCIO RODRIGUES 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 termos: 
 
 

a) Processo Nrº              : 50/2013 
b) Licitação Nrº             :            91/2013 
c) Modalidade                :            Pregão 
d) Data Homologação   : 11/09/2013 
e) Objeto Homologado  : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

DEDETIZAÇÃO DE IMÓVEIS, LIMPEZA DE FORO, 
DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS DAS 
D’ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
COLORADO 

         g) Fornecedor e Lotes declarados Vencedores (cfe. Cotação):  
 

RAFAEL MARIS RODRIGUES LA VALLE-ME   CNPJ/CPF : 18.653.992/0001-11 
 

LOTE 1 
Valor Total do Lote: 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais) 
 
Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 SERVICO DE DEDETIZACAO proprio M2 116.556,00 1,4000 163.178,40 
2 DESRATIZAÇÃO proprio UNI 1.176,00 104,8000 123.244,80 
3 LIMPEZA DE FORRO E RETIRADA DE 

MORCEGO. 
proprio UNID 4,00 599,9950 2.399,98 

4 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA 
AMIANTO ATÉ 500 LITROS. 

proprio caixa 6,00 110,0000 660,00 

5 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA 
AMIANTO ATÉ 1000 LITROS. 

proprio caixa 21,00 106,8000 2.242,80 

6 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC 
ATÉ 5000 LITROS 

proprio caixa 3,00 368,0000 1.104,00 

7 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC 
ATÉ 2000 LITROS 

proprio caixa 3,00 194,0000 582,00 

8 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC 
ATÉ 1000 LITROS 

proprio caixa 54,00 107,0000 5.778,00 

9 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC 
ATÉ 500 LITROS 

proprio caixa 252,00 95,5550 24.079,86 

10 HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PVC 
ATÉ 3000 LITROS 

proprio CX 6,00 288,3600 1.730,16 

 
Colorado-PR, 11 de setembro de 2013.  
                               _________________________  
                                    Joaquim Horácio Rodrigues 
                                                    PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
DECRETO Nº 239 DE 13 DE SETEMBRO DE 2013 

 
 

EDNEA BUCHI BATISTA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARANACITY, 
ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e 
 
 
CONSIDERANDO o conteúdo da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, 
segundo a qual “A administraçáa pode anular seus próprios atos, quando eivadas 
de víclos que os tornem ilegais, porque deles não se ariginam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial”; 
CONSIDERANDO ofício do Departamento de Finanças do Município sobre possíveis 
irregularidades atribuídas, em tese, ao pagamento efetivado sob empenho de nº 
2687/2013;  
CONSIDERANDO os princípios norteadores da administração pública, em especial, os 
princípios da moralidade e da impessoalidade, bem como o dever de a Administração 
zelar pela legalidade de seus atos; 

  
RESOLVE: 

  
Art. 10 - ANULAR todos os atos praticados no referido pagamento. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os efeitos do presente ato normativo atinge somente os atos 
praticados ao pagamento. 
 
Art. 20 - Determinar a remessa deste Decreto ao Jurídico para que, de imediata, tome as 
providências necessárias para que seja aberta sindicância para apurar eventuais 
irregularidades ocorridas no pagamento mencionado. 
 
Art. 30 - Este Decreto entrará imediatamente em vigor, 

  
Revogam-se as disposições em contrário. 
Publique-se. 

  
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, ÀS 16H00MIN DO DIA 
TREZE DE SETEMBRO DE 2013. 
 
 
 

EDNEA BUCHI BATISTA 
Prefeita Municipal 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.970.334/0001-50 
Fone/Fax (44) 3463-1287 / 3463-1149 - E-mail: prefeitura@paranacity.pr.gov.br 

Rua Pedro Paulo Venério, 1022 – CEP 87660-000 – PARANACITY – Paraná 
Site: www.paranacity.pr.gov.br 

PORTARIA Nº. 194/2013

EDNEA BUCHI BATISTA, Prefeita do Município de Paranacity, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o requerimento protocolado sob 

nº. 433/2013,

RESOLVE:

CONCEDER férias regulamentares à funcionária pública municipal 

“MARIA JAIDETE DE ARAÚJO”, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a 

contar de 05/08/2013 à 03/09/2013. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 30 

DE AGOSTO DE 2013. 

EDNEA BUCHI BATISTA 

= Prefeita Municipal= 


ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.970.334/0001-50 
Fone/Fax (44) 3463-1287 / 3463-1149 - E-mail: prefeitura@paranacity.pr.gov.br 

Rua Pedro Paulo Venério, 1022 – CEP 87660-000 – PARANACITY – Paraná 
Site: www.paranacity.pr.gov.br 

PORTARIA Nº. 191/2013  

   EDNEA BUCHI BATISTA, Prefeita do Município de Paranacity, Estado 

do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

CONCEDER licença de 20 (vinte) dias, à funcionária pública municipal “IVONE LISBOA 

ALVES”, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais F, a contar de 27/08/2013 à 

15/09/2013, para tratamento de saúde, conforme atestado médico e avaliação pericial em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 27 DE 

AGOSTO DE 2013. 

      

                                                                                          

=Ednea Buchi Batista= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 


ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.970.334/0001-50 
Fone/Fax (44) 3463-1287 / 3463-1149 - E-mail: prefeitura@paranacity.pr.gov.br 

Rua Pedro Paulo Venério, 1022 – CEP 87660-000 – PARANACITY – Paraná 
Site: www.paranacity.pr.gov.br 

PORTARIA Nº. 193/2013  

   EDNEA BUCHI BATISTA, Prefeita do Município de Paranacity, Estado 

do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

CONCEDER licença de 17 (dezessete) dias, à funcionária pública municipal “LINDAIR 

APARECIDA INÁCIO DO NASCIMENTO”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a 

contar de 30/08/2013 à 15/09/2013, para tratamento de saúde, conforme atestado médico e 

avaliação pericial em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 30 DE 

AGOSTO DE 2013. 

      

                                                                                          

=Ednea Buchi Batista= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 


ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.970.334/0001-50 
Fone/Fax (44) 3463-1287 / 3463-1149 - E-mail: prefeitura@paranacity.pr.gov.br 
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PORTARIA Nº. 192/2013  

   EDNEA BUCHI BATISTA, Prefeita do Município de Paranacity, Estado 

do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

CONCEDER licença de 20 (vinte) dias, à funcionária pública municipal “SHIRLEY 

APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a 

contar de 27/08/2013 à 15/09/2013, para tratamento de saúde, conforme atestado médico e 

avaliação pericial em anexo. 

  EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 27 DE 

AGOSTO DE 2013. 

      

                                                                                          

=Ednea Buchi Batista= 

=PREFEITA MUNICIPAL= 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PARANACITY - PARANÁ 

 

X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PARANACITY 

REGIMENTO GERAL 

CAPITULO I 

Dos Objetivos 

Artigo 1º - A Conferência Municipal de Saúde de Paranacity convocada pelo 

Decreto Municipal Nº. 231/2013, terá por finalidade reorganizar o modelo de 

atenção à saúde com base na atenção primária, através da discussão dos 

problemas de Saúde do Município e da proposição de diretrizes para 

atualizar o Plano Municipal de Saúde, e será regida por este Regimento. 

 

CAPÍTULO II 

Da Realização 

Artigo 2º - A 10ª Conferência Municipal de Saúde será realizada no dia 25 

de Setembro de 2013, com inicio as 13h00min e término previsto para as 

18h00min. 

 

Parágrafo Único – O local de realização da Conferência será na A.A.B.B. – 

Associação Atlética do Banco do Brasil, localizada na Rua Emílio de 

Menezes, s/n,  sob os auspícios da Prefeitura Municipal através da 

Secretaria de Saúde. 

 

CAPÍTULO III 

Do Temário 

Artigo 3º - Nos termos do Decreto de Nº. 231/2013 da Prefeita Municipal e 

da Secretaria Municipal de Saúde, a Conferência terá como tema básico: 

SUS - NOVAS FORMAS DE OLHAR Á SAÚDE: ENVOLVER TODAS AS 

POLITÍCAS PÚBLICAS. 

 

Artigo 4º - Além do temário central a Conferência terá como Sub-temas: 

I – Saúde da Criança e Adolescente; 

I I – Saúde do Adulto e Idoso; 

  III- A Estratégia Saúde da Família e o Controle Social; 

  IV- Saúde Mental; 

 

Artigo 5º - A abordagem de cada item do temário será realizado por 

exposição de no mínimo 1 (um) conferencista, seguidas de discussão na 

plenária e posterior discussão nos grupos de trabalho. 

 

Parágrafo Único - Cada grupo de trabalho terá um coordenador 

previamente indicado pela comissão organizadora e um relator escolhido por 

cada grupo. 

 

Artigo 6º - Será facultado a quaisquer dos membros da Conferência, por 

ordem e mediante prévia inscrição à mesa diretora dos trabalhos, 

manifestar-se verbalmente ou por escrito durante o período de debates, 

através de perguntas ou observações pertinentes ao tema. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Organização da Conferência 

 

Artigo 7º - A Conferência será presidida pela prefeita Municipal e na sua 

ausência pelo coordenador da Conferência. 

 

Artigo 8º - A Conferência Municipal de Saúde será coordenada pelo 

Conselho Municipal de Saúde, e terá como membros da comissão 

organizadora:  

Presidente: Walter Yoshio Kameoka. 

Coordenador Geral: Lucimara Siolari de Mico. 

Coordenadores Adjuntos: Márcia Rodrigues dos Santos, 

  Patrícia Zanoli de Souza. 

Secretária Executiva: Cíntia Cristina Santana Takemoto. 

Tesoureira: Mecila Alves dos Nascimento. 

Secretaria de Credenciamento: Ana M. Teixeira. 
Secretaria de Divulgação e Comunicação: Viviane Barbalho Viana. 

Relator: Elenice Esposte Syduloviez.  

 

CAPÍTULO V 

Dos Membros 

Artigo 9º - Poderão inscrever-se como membros da Conferência, todas as 

pessoas ou instituições interessadas no aperfeiçoamento da política de 

saúde, na condição de: 

a) Delegados; 

b) Participantes; e 

c) Convidados. 

 

Parágrafo 1º - Os membros inscritos como Delegados serão, os 10 (dez) 

Conselheiros atuais (titulares e suplentes) e os 24 (vinte e quatro) 

Conselheiros indicados para o próximo mandato (titulares e suplentes), 

totalizando 44 (quarenta e quatro membros). Terão direito a voz e voto os 

Delegados e os Participantes terão apenas direito a voz. Assim como os 

convidados. 

Parágrafo 2º - Como participantes inscrever-se-ão membros credenciados 

de associações, instituições públicas, entidades de classe e representantes 

da sociedade civil. 

Parágrafo 3º - Serão convidadas entidades e ou representantes de outras 

cidades e ou instituições estaduais para serem participantes ou 

conferencistas. 

SEÇÃO I 

Dos Delegados 

Artigo 10º - Tomarão parte da conferência na condição de Delegado: 

I - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de instituições 

governamentais (municipais, estaduais e federais); 

II - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, instituições 

prestadoras de serviço de saúde, públicas e privadas; 

III - Titulares ou representantes, formalmente credenciados, de entidades de 

representação dos trabalhadores da área de saúde; 

IV- Representantes de usuários, organizações sindicais de trabalhadores 

rurais e urbanos, entidades patronais, associações comunitárias ou de 

moradores, clube de serviço, partidos políticos, organizações estudantis, 

conselhos de pais, assim como outras instituições da sociedade civil 

organizada que não se incluam nos itens anteriores; e 

V- Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde são 

membros natos da Conferência. 

 

Parágrafo 1º - Os delegados titulares e suplentes representantes das 

comunidades rurais serão escolhidos na assembléia geral realizadas com o 

apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo 2º - Nos termos do Artigo 1º da Lei 8.142/90, a representação dos 

usuários será paritária em relação ao conjunto dos representantes do 

governo, prestadores de serviços e trabalhadores da saúde. 

 

Artigo 11º - A secretaria do evento funcionará na Sala do Conselho 

Municipal de Saúde, situada na Avenida 04 de Dezembro, nº 1.640, até as 

11h00min do dia 25 de setembro e a partir das 13h00min na AABB. 

 

Artigo 12º - Os delegados das instituições deverão se inscrever mediante 

ofício de suas respectivas entidades. 

 

Artigo 13º - A plenária da Pré-Conferência terão como objetivo debater os 

temas da programação, a serem explanados pelos palestrantes antes da 

realização dos debates. 

Parágrafo Único - Os trabalhos em grupo servirão para aprofundar estes 

temas e elaborar propostas a serem discutidas na plenária final. 

 

Artigo 14º - A plenária final terá como objetivos: 

a) Apreciar e submeter à votação a síntese das discussões do Temário 

Central nos grupos de trabalho e que sejam produzidos relatórios finais 

apresentados pelos mesmos; 

b) Aprovar as diretrizes da Política de Saúde para os próximos 2 (dois) anos. 

 Artigo 15º - Participarão da Plenária Final os delegados e participantes 

credenciados, sendo que os delegados terão direito a voz e voto e os 

participantes apenas a voz. 

Parágrafo Único - Apenas poderão pedir destaques de propostas os 

delegados. 

 

Artigo 16º - A mesa diretora, responsável pela coordenação dos trabalhos 

da reunião plenária final, será presidida pelo coordenador da conferência, 

juntamente com 2 (dois) membros do Conselho Municipal de Saúde e 

assessor. 

Artigo 17º - A apreciação e votação das propostas consolidadas nos 

relatórios terá o seguinte encaminhamento: 

I - A Comissão Relatora procederá a leitura do Relatório Geral de modo que 

os pontos de divergência possam ser identificados como destaques para 

serem apreciados, no final da leitura por ordem de apresentação. 

II - A aprovação das propostas será por maioria simples dos delegados 

presentes. 

 

Artigo 18º - A plenária é soberana à mesa e lhe será facultada 

questionamentos pela ordem à mesa, sempre que, a critério dos 

participantes não se esteja cumprindo o regulamento. 

Parágrafo Único - Os pedidos de questão de ordem, poderão ser feitos a 

qualquer tempo, exceto durante o período de votação, desde que a mesa 

tenha submetido à apreciação da plenária os anteriormente feitos. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

 

Artigo 19º - O Conselho Municipal de Saúde decidirá sobre os casos 

omissos e pôr qualquer eventualidade que ocorra durante o evento. 

 

Artigo 20º - Serão fornecidos certificados a todos os participantes de acordo 

com sua categoria. 
Parágrafo Único - Em caso do participante ser funcionário público 

municipal, a ausência ao trabalho será considerada justificada mediante 

apresentação do documento mencionado no artigo 20.  
 

Artigo 21º - As decisões administrativas e de funcionamento durante a 

conferência serão tomadas pela comissão executiva, que deverá prestar 

contas de todos os gastos de receitas efetuadas, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis após o término dos trabalhos, sendo facultado a todos os participantes, 

ou não, da conferência o acesso às contas e documentos probatórios. 

 

 

Aprovado por unanimidade em reunião do Conselho Municipal de Saúde 

de Paranacity, em dia 06 de Setembro de 2013. 

 

 

 

WALTER YOSHIO KAMEOKA 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde Paranacity- PR. 
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DECRETO Nº. 231/2013 

 

DATA: 06 DE SETEMBRO DE 2013 

 

SÚMULA: CONVOCAÇÃO DA 10ª 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 

PARANACITY. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 

DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E: 

Considerando que a Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da 

Política de Saúde, conforme dispõe a Lei Federal nº. 8.142/90. 

Considerando a Lei Municipal nº. 1.950/2013. 

Considerando a Lei Complementar nº. 141/2012. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica convocada conforme, deliberação do Conselho Municipal de Saúde, a 10ª 

Conferência Municipal de Saúde, para o dia 25/09/2013 às 13:00 horas, na Associação Atlética do 

Banco do Brasil - AABB.  

§ 1º- Fica também determinado que o tema central da Conferência será “ SUS- Novas 

Formas de Olhar à Saúde: Envolver todas as Políticas Públicas. 

§ 2º - A Conferência de Saúde será realizada na Associação Atlética do Banco do Brasil – 

AABB, localizada na Rua Emílio de Menezes, s/n. 

§ 3º - A Conferência será presidida pelo Presidente Conselho Municipal de Saúde e 

organizada com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Ficam convocados todos os trabalhadores da Saúde, prestadores de serviços do SUS 

e entidades, segmentos e movimentos representantes dos usuários no município, elencados nos incisos 

I, II e IV do Artigo 3º da Lei nº. 1.950/2013, para a assembléia de escolha dos novos membros do 

Conselho Municipal de Saúde de Paranacity, na gestão da política local de saúde 2013/2015, conforme 
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Art. 5º, inciso I e II, a ser realizada no dia 11/09/2013 às 19:00 horas, na Casa da Cultura do 

Município. 

Art. 3º - Ficam convocados todos os interessados para a Pré Conferência Municipal de Saúde 

que ocorrerá no dia 17/09/2013 às 18:30 horas, na Casa da Cultura do Município. 

Art. 4º - As normas de organização e funcionamento da Conferência serão publicadas no 

regimento interno aprovado por deliberação do Conselho Municipal de Saúde de Paranacity, registrada 

em ata e publicada na imprensa oficial. 

Art. 5º- Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário.  

 

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, ESTADO DO PARANÁ, 

EM 06 DE SETEMBRO DE 2013. 

                                       

 

EDNEA BUCHI BATISTA 
PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 



Nova Esperança, Domingo, 
15 de Setembro de 2013.
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PORTARIA Nº 0100/2013 

 
 

Considerando o teor do ofício 04/2013 enviado pela Secretaria 
Municipal de Educação para a Procuradoria Jurídica do Município; 
 

Considerando a delegação de competência para instauração, via 
portaria, de processo administrativo, com vistas a apurar eventuais faltas funcionais em face dos 
servidores públicos do Município de Atalaia; 

 
O PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA, Estado 

do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna pública a seguinte portaria: 
 

Art. 1º Fica determinada a abertura de processo administrativo 
em face da servidora RENATA MARTINS FONTINHAS SANTOS, lotada na Secretaria de Educação 
deste Município, com vistas a apurar eventual responsabilidade por delito funcional, nos termos 
o ofício 04/2013 – Secretaria Municipal de Educação e anexos. 
 

Art. 2º Os trabalhos de apuração deverão ser realizados pela 
comissão permanente instituída pelo Decreto nº 0150/2013, nos prazos legais. 
 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal de Atalaia, em 05 de Setembro de 2013. 

 
 
 

ROGÉRIO CALAZANS DA SILVA 
Procurador Jurídico 
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Art. 4º –Durante a Semana Municipal de Prevenção, 
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas, serão debatidos, entre outros, os seguintes 
temas: 

I – a transmissão de noções sobre os efeitos de drogas nos estabelecimentos de ensino 
público e privado, com abordagem de outros aspectos essenciais como: 

a) a dependência química; 

b) os motivos que levam as pessoas ao consumo de drogas; 

c) os tratamentos, terapias e grupos de auto-ajuda; 

 
II – a divulgação de mensagens em língua acessível, visando esclarecer a população sobre 
as conseqüências do uso de drogas; 

III – a implantação, no setor de saúde do Município, de programa de prevenção, 
conscientização e combate ao uso de drogas; 

V – campanhas de prevenção, combate e conscientização ao uso de drogas; 

VI – capacitar educadores e professores da rede municipal de ensino sobre estratégias de 
combate ao consumo de drogas nas escolas; 

VII – estimular os estabelecimentos de ensino privados a realizá-las. 

 
Art. 5º – As escolas municipais poderão programar as 

seguintes ações: 

I – palestras com especialistas no assunto; 

II – exposições de trabalhos teóricos e práticos, bem como a realização de apresentações 
artísticas relativas ao tema; 

III – campanha educativa de combate ao uso de drogas; 

IV – caminhadas, passeatas e atos públicos; 

V – seminários antidrogas; 
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DECRETO Nº 0151/2013 
 
 

 
Estabelece a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no Exercício Corrente e dá outras 
providências. 
 
 
 

O Senhor FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA, Prefeito do Município de Atalaia, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial ao estabelecido na 
Lei Municipal nº 0993/2012 de 22 de novembro de 2012: 

 
 

D E C R E TA 
 

Artigo 1º – Fica aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional  
Suplementar no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), destinados a reforçar as dotações 
orçamentárias abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR 

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS 

  

04.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO   
04.001.04.121.0002.2.012 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS   
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.000 4.000,00 
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS   
04.002.04.121.0002.2.010 MANUTENÇÃO DA UNIDADE   
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.000 3.000,00 
04.002.04.123.0002.2.020 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA   
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.000 1.000,00 
09 SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITÁRIA   
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   
09.002.10.301.0007.2.072 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL – 

ATENÇÃO BÁSICA 
  

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.1.303 15.000,00 
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 0.1.303 22.000,00 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.303 15.000,00 
09.002.10.301.0007.2.073 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CENTRO DE SAUDE – 

ATENÇÃO BÁSICA 
  

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.1.303 5.000,00 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.303 5.000,00 
09.002.10.303.0007.2.074 MANTER PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF   
4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 3.1.336 4.000,00 

10 SECRETARIA DE TRANSPORTE. HABITAÇÃO, OBRAS E 
SERVIÇOS PUBLICOS 

  

10.001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES   
10.001.15.452.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES   
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.1.511 3.000,00 
10.003 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS   
10.003.15.452.0008.2.085 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA   
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 0.1.507 9.000,00 
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.507 9.000,00 
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DECRETO Nº 000095/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 49.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.220,00

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.260,00

DECRETO Nº 000095/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 49.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.220,00

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.260,00

DECRETO Nº 000095/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 49.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.220,00

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.260,00

DECRETO Nº 000095/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 49.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.220,00

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.260,00

DECRETO Nº 000095/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 49.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.220,00

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.260,00

DECRETO Nº 000095/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 49.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.220,00

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.260,00

DECRETO Nº 000095/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 49.100,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.900,00

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º - 

02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - CHEFIA DE GABINETE

02.01.04.122.0003.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00
03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.26.782.0028.2.012-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.220,00

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.260,00

10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.420,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.420,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

10 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
10.02 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

10.02.27.812.0030.2.065-3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.420,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

DECRETO Nº 000094/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 2º - 

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

DECRETO Nº 000094/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 2º - 

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

DECRETO Nº 000094/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 2º - 

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

DECRETO Nº 000094/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 2º - 

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

DECRETO Nº 000094/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 2º - 

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

DECRETO Nº 000094/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 2º - 

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

DECRETO Nº 000094/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
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Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 2º - 

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

DECRETO Nº 000094/13 de 13 de Setembro de 2013

Outros no Orçamento programa de  2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURIZONA no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica do Município de OURIZONA e autorização contida na Lei Municipal nº 000755/12 de 5
de Novembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 143.737,53 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):Art. 1º - 

03 - SEC. MUN.  DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
03.01 - DEP. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

03.01.04.122.0003.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
05 - SEC. MUNIC. DE OBRAS, HABIT. VIAÇÃO E SERV. PÚBLIC
05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

05.01.15.452.0019.2.014-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 14.771,72

05.01.15.452.0019.2.104-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 18.998,08
05.03 - DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

05.03.15.452.0019.2.018-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.644,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06.02 - DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00

06.02.12.361.0013.2.046-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.350,61
07 - DEP. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

07.02.10.301.0011.2.033-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.972,58

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Superávit financeiro 143.737,53

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art 2º - 

Prefeito Municipal

Janilson Marcos Donasan

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de Setembro de 2013

 

 

VI – outras atividades relacionadas ao assunto; 

 
Parágrafo Único – os eventos educativos, indicados neste 

artigo, terão como objetivo básico a transmissão de ensinamentos aos alunos sobre a 
nocividade e as conseqüências do uso de drogas. 

 
Art. 6º – O Poder Executivo, durante a Semana Municipal 

de Prevenção, Conscientização e Combate no Uso de Drogas, poderá incentivar e apoiar a 
realização de atividades pela sociedade civil. 

 
Art. 7º – Os Centros Referencia Assistência Social (CRAS) 

poderão promover ação, desenvolvendo atividades relacionadas ao tema, envolvendo a 
comunidade em atividades diversas com a participação de profissionais na área de 
orientação do combate as drogas. 

 
Art. 8º – O Poder Legislativo poderá providenciar durante 

a Sessão Ordinária na semana que compreende o dia 26 de junho, a realização de um 
momento especial com o objetivo de divulgar e fortalecer as ações alusivas do que trata a 
presente Lei. 

 
Art. 9º – As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas se 
necessário. 

 
Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Paço Municipal de Atalaia – PR, 04 de Setembro de 2013. 

 

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 
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Artigo 2º - Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, ficam 

utilizado os previstos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, a saber: 
 

§ 1º - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que não comprometidos: 
 

I - Os provenientes de Excesso de Arrecadação nas seguintes Fontes de Recursos: 
 

FONTE DESCRIÇÃO R$ 
0.1.303 RECURSOS VINCULADOS – 15% SAUDE  62.000,00 

0.1.507 RECURSOS VINCULADOS – COSIP-ILUMINAÇAO PÚBLICA 18.000,00 

3.1.336 RECURSOS VINCULADOS – PROJETOS SOMOS IGUAIS 4.000,00 

 TOTAL 84.000,00 

 
II – Os resultantes de Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 
adicionais, autorizados em lei, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil e reais): 

 

 
Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

Atalaia - PR, em 09 de setembro de 2013. 
 
 
 
 
 

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR 

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS 

  

04.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO   
04.001.04.121.0002.2.012 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS   
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 0.1.000 4.000,00 
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS   
04.002.04.121.0002.2.010 MANUTENÇÃO DA UNIDADE   
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 0.1.000 3.000,00 
04.002.04.123.0002.2.020 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA   
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0.1.000 1.000,00 

10 SECRETARIA DE TRANSPORTE. HABITAÇÃO, OBRAS E 
SERVIÇOS PUBLICOS 

  

10.001 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES   
10.001.15.452.0008.2.083 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES   
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.511 3.000,00 
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LEI N.º 1043/2013 

 
SÚMULA: Proíbe-se, no âmbito do Município de Atalaia, Estado 
do Paraná, o plantio, o comércio, o transporte e a produção da 
planta Murta (Murraya Paniculada), por ser vegetal hospedeiro 
da bactéria Candidatus liberibacter ssp. disseminada pelo inseto 
vetor Diaphorina citri, transmissor da praga denominada 
Huanglongbing (HLB) ou Greening. Proíbe, ainda, a 
comercialização de mudas de qualquer espécie de citros 
desacompanhadas de Nota Fiscal e que não possuam 
Certificado de Fitossanitário de Origem (CFO) e/ou Licença 
Ambiental expedidos por órgão competente, e determina 
outras providências. 

 
A Câmara Municipal de Atalaia, Estado do Paraná aprovou e eu 

Prefeito Municipal sanciono a seguinte LEI, 

 
Art. 1º- Fica proibido, em todo o território do Município de 

Atalaia, Estado do Paraná, o plantio, o comércio, o transporte e a produção da planta 
Murta (Murraya Paniculada), por ser este vegetal um dos principais hospedeiros da 
bactéria Candidatus liberibacter ssp. disseminada pelo inseto vetor Diaphorina citri, 
transmissor da praga denominada Huanglongbing - (HLB) ou Greening. 

 
Art. 2º- O Poder Executivo do Município de Atalaia, Estado do 

Paraná, por meios necessários, suficientes e adequados promoverá a fiscalização e 
erradicação da Murta (Murraya Paniculada), tanto na zona urbana quanto na rural. 

 
Parágrafo Único – Quando for do interesse do proprietário do 

imóvel o plantio de outra espécie de vegetal que tem a função de cerca viva, o Município 
de Atalaia fornecerá as mudas necessárias em substituição das plantas erradicadas. 
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Art. 3º- O Poder Executivo do Município de Atalaia, Estado do 
Paraná, por meios necessários, suficientes e adequados promoverá a fiscalização e 
erradicação das plantas de citros (laranja, poncã, limão, mexerica, etc), tanto na zona 
urbana quanto na rural, que estiverem com sintomas visíveis de ataque da bactéria 
Candidatus liberibacter ssp. disseminada pelo inseto vetor Diaphorina citri, transmissor da 
praga denominada Huanglongbing (HLB) ou Greening. e se for do interesse do proprietário 
do imóvel, onde houverem plantas eliminadas, fornecer mudas de outras espécies 
frutíferas, que não cítricas, em substituição. 

 
Parágrafo Único - Quando for do interesse do proprietário do 

imóvel o plantio de outra espécie de frutífera, o Município de Atalaia fornecerá as mudas 
necessárias em substituição das plantas erradicadas. 

 
Art. 4º- O Poder Executivo do Município de Atalaia, Estado do 

Paraná, por meios necessários, suficientes e adequados promoverá a fiscalização da 
comercialização, no âmbito de seu território, de mudas de qualquer espécie de citros 
desacompanhadas de Nota Fiscal e que não possua Certificado Fitossanitário de Origem – 
CFO e/ou Licença Ambiental expedidos por órgão competente. 

 
Parágrafo Único - O Município de Atalaia apoiará as ações de 

fiscalização dos órgãos do Governo Estadual com a apreensão e destruição destas mudas. 

 
Art. 5º- O Poder Executivo do Município de Atalaia, Estado do 

Paraná punirá com multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, que será em dobro e 
progressivamente nos casos de reincidência, a pessoa física ou jurídica que plantar, 
comercializar, transportar ou produzir a planta Murta (Murraya Paniculada), bem como 
comercializar, no âmbito de seu território, mudas de qualquer espécie de citros que não 
possuam Nota Fiscal, Certificado Fitossanitário de Origem ou Licença Ambiental 
expedidos por órgão competente. 

 
Parágrafo Único – A pessoa física ou jurídica será multada em 

dobro, triplo e, assim, progressivamente nos casos de reincidência. 
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Art. 6º- Fica a critério do Chefe do Poder Executivo do 
Município de Atalaia, Estado do Paraná, a celebração de Convênio de Cooperação com 
Órgão Públicos Federais e Estaduais, além de instituições privadas, ficando a seu critério o 
estabelecimento de parcerias, tanto para a conscientização da urgência e importância da 
medida junto à população, assim como para o custeio das despesas decorrentes das ações 
necessárias à implementação dos trabalhos. 

 
Art. 7º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições constantes da Lei n. º 790/2008. 

 

Paço Municipal de Atalaia – PR, 04 de Setembro de 2013. 

 

 

 

FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
Prefeito Municipal 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

 

 

LEI N.º 1044/2013 

 
INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO 
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A Câmara Municipal de Atalaia, Estado do Paraná 

aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte LEI, 

 

Art. 1º – Fica por esta Lei instituída no município de 
Atalaia a “Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas”, 
a ser realizada anualmente na semana correspondente ao dia 26 de junho, data em que se 
comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas. 

 
Parágrafo Único – A semana criada por esta Lei passa a 

fazer parte do Calendário Oficial de eventos do Município de Atalaia Estado do Paraná. 

 
Art. 2º.– Cabe a Secretaria Municipal de Saúde e 

Educação fomentar e organizar ações que visam à prevenção, o combate e a 
conscientização sobre o tema, como: campanhas, seminários, palestras, debates, reuniões, 
workshops, conferências, elaboração de cartilhas, folders e cartazes, e outras dando ampla 
divulgação municipal. 

 
Art. 3º – Poderão ser estabelecidos convênios ou 

parcerias com a Polícia Federal, Civil e Militar, Secretaria do Bem-Estar Social, Programa 
Educacional de Resistência às Drogas - PROERD, Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - COMDICA, Fundações, Associações, autarquias, organizações 
ligada aos temas, Entidade Religiosas, Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas 
(COMAD), tendo também a participação de servidores municipais capacitados e da 
comunidade Atalaiense, com realização de campanhas educativas a fim de viabilizar a 
implantação desta lei. 
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Art. 4º –Durante a Semana Municipal de Prevenção, 
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas, serão debatidos, entre outros, os seguintes 
temas: 

I – a transmissão de noções sobre os efeitos de drogas nos estabelecimentos de ensino 
público e privado, com abordagem de outros aspectos essenciais como: 

a) a dependência química; 

b) os motivos que levam as pessoas ao consumo de drogas; 

c) os tratamentos, terapias e grupos de auto-ajuda; 

 
II – a divulgação de mensagens em língua acessível, visando esclarecer a população sobre 
as conseqüências do uso de drogas; 

III – a implantação, no setor de saúde do Município, de programa de prevenção, 
conscientização e combate ao uso de drogas; 

V – campanhas de prevenção, combate e conscientização ao uso de drogas; 

VI – capacitar educadores e professores da rede municipal de ensino sobre estratégias de 
combate ao consumo de drogas nas escolas; 

VII – estimular os estabelecimentos de ensino privados a realizá-las. 

 
Art. 5º – As escolas municipais poderão programar as 

seguintes ações: 

I – palestras com especialistas no assunto; 

II – exposições de trabalhos teóricos e práticos, bem como a realização de apresentações 
artísticas relativas ao tema; 

III – campanha educativa de combate ao uso de drogas; 

IV – caminhadas, passeatas e atos públicos; 

V – seminários antidrogas; 
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Nova Esperança, Domingo, 
15 de Setembro de 2013.

PÁGINA 

15

 

Av. Antonio V. Martins, 80 - Centro - CEP 87.670-000 - Telefax  3440-1221 - E-mail: pminaja@uol.com.br 
INAJÁ – ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Espécie: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
Contratação Temporária 

Contratante: MUNICÍPIO DE INAJÁ 
Contratado(a): ANA KARINA PINHEIRO DA CUNHA 

Objeto: 
Prestação de Serviços na Função de 
FONOAUDIÓLOGA, com carga horária semanal 
de 20 (vinte) horas. 

Valor: R$ 783,50 (Setecentos e oitenta e três reais e 
cinqüenta centavos) mensais. 

Cód. Dotação Orçamentária: 10.002.12.361.0010.21.03.31.90.11.00.00 
Data Assinatura do Contrato: 06 de setembro de 2013 

Prazo: 12 (doze) meses 
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Av. Antonio V. Martins, 80 - Centro - CEP 87.670-000 - Telefax  3440-1221 - E-mail: pminaja@uol.com.br 
INAJÁ – ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Espécie: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
Contratação Temporária 

Contratante: MUNICÍPIO DE INAJÁ 
Contratado(a): GEIZA FERNANDES ZANELLA 

Objeto: 
Prestação de Serviços na Função de 
PROFESSORA, com carga horária semanal de 
20 (vinte) horas. 

Valor: R$ 783,50 (Setecentos e oitenta e três reais e 
cinqüenta centavos) mensais. 

Cód. Dotação Orçamentária: 10.005.12.365.0010.21.08.31.90.11.00.00 
Data Assinatura do Contrato: 06 de setembro de 2013 

Prazo: 12 (doze) meses 
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INAJÁ – ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Espécie: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
Contratação Temporária 

Contratante: MUNICÍPIO DE INAJÁ 
Contratado(a): LUCIANA REGINA DA SILVA 

Objeto: 
Prestação de Serviços na Função de 
PROFESSORA, com carga horária semanal de 
20 (vinte) horas. 

Valor: R$ 783,50 (Setecentos e oitenta e três reais e 
cinqüenta centavos) mensais. 

Cód. Dotação Orçamentária: 10.005.12.365.0010.21.08.31.90.11.00.00 
Data Assinatura do Contrato: 06 de setembro de 2013 

Prazo: 12 (doze) meses 
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INAJÁ – ESTADO DO PARANÁ 

 
 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 

Espécie: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
Contratação Temporária 

Contratante: MUNICÍPIO DE INAJÁ 
Contratado(a): RENATA REGUINI DE PAULA SERAFIM 

Objeto: 
Prestação de Serviços na Função de 
PROFESSORA, com carga horária semanal de 
20 (vinte) horas. 

Valor: R$ 783,50 (Setecentos e oitenta e três reais e 
cinqüenta centavos) mensais. 

Cód. Dotação Orçamentária: 10.005.12.365.0010.21.08.31.90.11.00.00 
Data Assinatura do Contrato: 06 de setembro de 2013 

Prazo: 12 (doze) meses 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Espécie: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
Contratação Temporária 

Contratante: MUNICÍPIO DE INAJÁ 
Contratado(a): ROSANGELA GERACINA DE OLIVEIRA 

Objeto: 
Prestação de Serviços na Função de 
PROFESSORA, com carga horária semanal de 
20 (vinte) horas. 

Valor: R$ 783,50 (Setecentos e oitenta e três reais e 
cinqüenta centavos) mensais. 

Cód. Dotação Orçamentária: 10.005.12.365.0010.21.08.31.90.11.00.00 
Data Assinatura do Contrato: 06 de setembro de 2013 

Prazo: 12 (doze) meses 
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EXTRATO DE CONTRATO 
 

Espécie: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 
Contratação Temporária 

Contratante: MUNICÍPIO DE INAJÁ 
Contratado(a): VERA LUCIA DA ROCHA 

Objeto: 
Prestação de Serviços na Função de 
PROFESSORA, com carga horária semanal de 
20 (vinte) horas. 

Valor: R$ 783,50 (Setecentos e oitenta e três reais e 
cinqüenta centavos) mensais. 

Cód. Dotação Orçamentária: 10.005.12.365.0010.21.08.31.90.11.00.00 
Data Assinatura do Contrato: 06 de setembro de 2013 

Prazo: 12 (doze) meses 
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EDITAL DE RESULTADO FINAL 
RESULTADO FINAL 
REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA, ESTADO DO PARANÁ, 
ATRAVÉS DO PREGOEIRO DESIGNADO PELA PORTARIA Nº 0002/2013, DE 02 
DE JANEIRO DE 2013, COMUNICA AOS INTERESSADOS NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA E AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO 
ARMADO SEMI-ACABADO REFERENTE A UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL – 
PRÓ – INFÂNCIA TIPO “C”, COM ÁREA DE 564,47 METROS QUADRADOS QUE 
TEVE INICIO DE SUA CONSTRUÇÃO NO JARDIM VITÓRIA NO SEGUINTE 
ENDEREÇO: JARDIM VITÓRIA, RUA PROJ. "F" X PROL. RUA PRES. CASTELO 
BRANCO, ÁREA INST. 1,QUADRA 7 - ATALAIA/PR, OBJETO DO EDITAL DE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2013, QUE APÓS A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA 
PROPOSTA E LANCES OFERTADOS, DECIDIU CLASSIFICAR AS SEGUINTES 
PROPONENTES: 

PROPONENTE VALOR FINAL 
SOLOGEOTECNICA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE 
LTDA 

R$ 11.000,00 

ALVARO SARDINHA NETO - ME R$ 15.000,00 
 
Município de Atalaia/pr., em 13 de Setembro de 2013. 

 
 

MARCO AURÉLIO PEREIRA 
                               Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2013. 
 

A Comissão de Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 0001/2013, de 02 
de Janeiro de 2013, comunica aos interessados na concessão de uso de prédio público, pelo 
prazo de até 03 (três) anos, do imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Atalaia, sito à 
Rua Paraná esquina com a Rua Padre José Bedin s/nº, na data de terras nº 01 da quadra nº 30, 
da Planta Geral deste Município de Atalaia, Estado do Paraná, com área total do terreno de 
600,00 m2  sendo a área de concessão do Barracão o montante de 183,08 m2, e, destinar-se-á à 
instalação de empresa interessada no desenvolvimento de atividade industrial, para geração de 
emprego e renda para este município, objeto do Edital de Concorrência Pública nº 01/2013, 
que após a análise e verificação da proposta ofertada, decidiu classificar as seguintes 
proponentes: 
 

PROPONENTE CLASSIFICAÇÃO 
FACÇÃO ATALAIA LTDA - ME Melhor Oferta 

 
Ficando neste ato a empresa vencedora FACÇÃO ATALAIA 

LTDA - ME, deste município de Atalaia, Estado do Paraná. 
 
Município de Atalaia/Pr., em 11 de Setembro de 2013. 

 
 

MARCO AURÉLIO PEREIRA 
  Presidente Comissão Permanente de Licitação 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H O M O L O G A Ç Ã O E ADJUDICAÇÃO DE 
PROCESSO LICITATÓRIO 

 
    Eu, FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA, Prefeito 
Municipal de Atalaia, Estado do Paraná, HOMOLOGO o Parecer da Comissão Especial 
nomeada pela Portaria nº 0001/2013, de 02 de Janeiro de 2013, que julgou ás 14:00 horas do 
dia 05 de Setembro de 2012 o recebimento e abertura das propostas, referente à concessão 
de uso de prédio público, pelo prazo de até 03 (três) anos, do imóvel de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Atalaia, sito à Rua Paraná esquina com a Rua Padre José 
Bedin s/nº, na data de terras nº 01 da quadra nº 30, da Planta Geral deste Município de 
Atalaia, Estado do Paraná, com área total do terreno de 600,00 m2  sendo a área de 
concessão do Barracão o montante de 183,08 m2, e, destinar-se-á à instalação de 
empresa interessada no desenvolvimento de atividade industrial, para geração de 
emprego e renda para este município, sendo a empresa vencedora denominada FACÇÃO 
ATALAIA LTDA - ME, deste Município de Atalaia, Estado do Paraná, de acordo com sua 
proposta com oferta de emprego aos munícipes de Atalaia/pr, tendo como melhor oferta de 
empregos na seguinte forma: mão de obra direta no montante de 09 (nove) pessoas sendo 
todas sócias da empresa, mão de obra indireta ainda não está tendo uso e para o aumento de 
mão de obra direta há uma perspectiva de aumento de 20% do pessoal efetivo para os 
próximos 12 (doze) meses e o aumento de mão de obra indireta não há previsão no momento 
mas há o objetivo de ter crescimento gradativo com o decorrer do tempo. 
 
  Determino ao Departamento competente da Prefeitura Municipal de Atalaia a 
tomar as devidas providências que se fizerem necessárias. 
 
      Atalaia/PR, 13 de Setembro de 2013. 
 
 
      FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
                          Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Atalaia 
PROCESSO: Concorrência Pública nº 01/2013 
CONTRATO Nº 027/2012. 
 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA e a Empresa FACÇÃO 
ATALAIA LTDA - ME. 
 
OBJETO: concessão de uso de prédio público, pelo prazo de até 03 (três) anos, do imóvel 
de propriedade da Prefeitura Municipal de Atalaia, sito à Rua Paraná esquina com a 
Rua Padre José Bedin s/nº, na data de terras nº 01 da quadra nº 30, da Planta Geral 
deste Município de Atalaia, Estado do Paraná, com área total do terreno de 600,00 m2  
sendo a área de concessão do Barracão o montante de 183,08 m2, e, destinar-se-á à 
instalação de empresa interessada no desenvolvimento de atividade industrial, para 
geração de emprego e renda para este município 
 
DURAÇÃO: início em 16/09/2013, término em 03 (três) anos. 
DATA DA ASSINATURA: 13 de Setembro de 2013. 
FORO: Comarca de Nova Esperança – Paraná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

H O M O L O G A Ç Ã O 
 
    Eu, FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA, Prefeito 
Municipal de Atalaia, Estado do Paraná, HOMOLOGO o Parecer da Comissão Especial 
nomeada pela Portaria nº 0002/2013, de 02 de Janeiro de 2013, que julgou ás 14:00 horas do 
dia 30 de Agosto de 2013 o recebimento das propostas e lances, referente ao PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 024/2013 de 16 de Agosto de 2013, para o fornecimento de cartuchos de 
tinta para impressoras jato de tinta e toners para impressoras a laser, remanufaturados, não 
compatíveis para o município de atalaia, Estado do Paraná, sendo as empresas vencedoras 
denominadas: 

PROPONENTE VALOR ITEM PERÍODO 
NOVA VIDA ASSESSÓRIOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA 

R$ 28.500,00 TONNERS 12 meses 

TEC TONER RECARGA DE TONER 
LTDA 

R$ 11.000,00 CARTUCHOS 12 meses 

 
    Determino ao Departamento competente da Prefeitura 
Municipal de Atalaia a tomar as devidas providências que se fizerem necessárias. 
 
      Atalaia/PR, 13 de Setembro de 2013. 
 
 
     FÁBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA 
                            Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2013 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.° 041/2013 - PREGÃO PRESENCIAL N .° 024/2013 – O 
MUNICÍPIO DE ATALAIA/PR e a empresa abaixo discriminada, acordam proceder, ao 
Registro de Preços para o fornecimento de Cartuchos e Toner para Impressoras da Prefeitura 
Municipal de Atalaia para uso da administração municipal no expediente. 
 

FORNECEDORES: 
 

EMPRESA: NOVA VIDA ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP 
CNPJ: 07.875.159/0001-07 FONE/FAX: (44) 3233-6643 
END. Avenida Firmino Corazza nº 328 - 
Centro CEP: 86.975-000, Mandaguari – 
PR. 

E-MAIL: sac@novavidaltda.com.br 

REPRESENTANTE LEGAL: Nilva Maria 
Jacomello 

CARGO: Representante Legal 

VALOR DOS ITENS........................... R$ 28.500,00 
Item Descrição Quant. Valor 

Unit. 
Valor. Total 

1 TONNER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 435A 12,00 R$ 122,24 R$ 1.466,88 
2 TONNER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 285A 50,00 R$ 151,57 R$ 7.578,50 
3 TONNER MODELO AL1000 6,00 R$ 143,75 R$ 862,50 
4 TONNER PARA IMPRESSORA LASER COLOR MODELO 

CE320 BLACK 
4,00 R$ 173,09 R$ 692,36 

5 TONNER PARA IMPRESSORA LASER COLOR MODELO 
CE321 CYAN 

2,00 R$ 176,02 R$ 352,04 

6 TONNER PARA IMPRESSORA LASER COLOR MODELO 
CE322 YELLOW 

2,00 R$ 176,02 R$ 352,04 

7 TONNER PARA IMPRESSORA LASER COLOR MODELO 
CE323 MAGENTA 

2,00 R$ 176,03 R$ 352,06 

8 TONNER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 7115A 6,00 R$ 119,30 R$ 715,80 
9 TONNER PARA IMPRESSORA LASER MODELO E260 6,00 R$ 349,11 R$ 2.094,66 

10 TONNER PARA XEROCADORA 3124/1610 6,00 R$ 148,64 R$ 891,84 
11 TONNER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 436A 12,00 R$ 121,26 R$ 1.455,12 
12 TONNER PARA IMPRESSORA LASER MODELO 2612A 50,00 R$ 107,57 R$ 5.378,50 
13 TONNER PARA IMPRESSORA LASER 

MULTIFUNCIONAL MODELO TN-360 
20,00 R$ 126,16 R$ 2.523,20 

14 TONNER PARA IMPRESSORA LASER 
MULTIFUNCIONAL MODELO TN-580 

30,00 R$ 126,15 R$ 3.784,50 

 
EMPRESA: TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA 
CNPJ: 01.027.088/0001-06 FONE/FAX: (44) 3226-1426 
END. Rua Neo Alves Martins nº 274 - 
Zona 03 CEP: 87.050-110, Maringá – PR. 

Home Page: www.tectoner.com.br 

REPRESENTANTE LEGAL: Romário 
Rubens Sylvestre 

CARGO: Representante Legal 

VALOR DOS ITENS........................... R$ 11.000,00 
Item Descrição Quant. Valor 

Unit. 
Valor. Total 

1 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 122 BLACK 

30,00 R$ 35,00 R$ 1.050,00 

2 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 122 COLOR 

15,00 R$ 41,00 R$ 615,00 

3 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 27 BLACK 

30,00 R$ 35,00 R$ 1.050,00 

4 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 28 COLOR 

15,00 R$ 41,00 R$ 615,00 

5 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 60 BLACK 

30,00 R$ 35,00 R$ 1.050,00 

6 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 15,00 R$ 41,00 R$ 615,00 
 

MODELO 60 COLOR 
7 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 

MODELO 20 BLACK 
6,00 R$ 37,00 R$ 222,00 

8 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 649 COLOR 

3,00 R$ 40,00 R$ 120,00 

9 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 74 BLACK 

20,00 R$ 35,00 R$ 700,00 

10 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 75 COLOR 

10,00 R$ 40,00 R$ 400,00 

11 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 21 BLACK 

30,00 R$ 35,00 R$ 1.050,00 

12 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 22 COLOR 

20,00 R$ 42,00 R$ 840,00 

13 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 615 BLACK 

6,00 R$ 35,00 R$ 210,00 

14 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 625 COLOR 

3,00 R$ 42,00 R$ 126,00 

15 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 92 BLACK 

30,00 R$ 35,00 R$ 1.050,00 

16 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 93 COLOR 

15,00 R$ 41,00 R$ 615,00 

17 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 56 BLACK 

12,00 R$ 35,00 R$ 420,00 

18 CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA 
MODELO 57 COLOR 

6,00 R$ 42,00 R$ 252,00 

 
Atalaia/PR, em 13 de Setembro de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Atalaia 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA e MARCOS APARECIDO 
VALÉRIO. 
OBJETO: 

Locação de uma residência em alvenaria situada na Rua Tiradentes n. 49, na data 
de terras n. 04 da quadra 27, - Inquilino a srª Neli Souza Santos Barbosa para fins de 
atendimento ao Programa PAC2. 
 
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem pagos da seguinte forma: 50% pela 
Prefeitura Municipal e 50% pelo Inquilino. 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
 10.03.15.152.0008.2084 
 3.3.9.0.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
 Ficha 818 
 
DURAÇÃO: 06 (seis) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de Setembro de 2013. 
FORO: Comarca de Nova Esperança – Paraná 

R$ 15.000,00

Município de Atalaia/pr., em 13 de Setembro de 2013.

MARCO AURÉLIO PEREIRA
Pregoeiro

Município de Atalaia/Pr., em 11 de Setembro de 20

MARCO AURÉLIO PEREIRA
Presidente Comissão Permanente de Licitação
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EDITAL N.º 005-B/2013 

 
Alcides Elias Fernandes, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 
RESOLVE: 
HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo Simplificado, realizado 

dia 31 de Julho, 01 e 02 de Agosto 2013, pelo Município de Inajá, Estado do Paraná, para 
preenchimento dos cargos de Fonoaudiólogo, Nutricionista e Professor. 

A homologação refere-se ao resultado e classificação dos candidatos 
publicado no órgão oficial do município no dia 11 de agosto de 2013. 
 

Inajá, 16 de Agosto de 2013. 
 
 

 
Alcides Elias Fernandes 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA N.º 0122/2013, 
DE 02 DE SETEMBRO DE 2013. 

 
SÚMULA: Dispensa servidora das funções de Secretária da Escola Municipal Dr. 

Narbal Oreste May, e dá outras providências. 
ALCIDES ELIAS FERNANDES, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições que são conferidas por lei,  
R E S O L V E: 
Art. 1.º - Dispensa a Servidora JAQUELINE SABATER DA SILVA GUERRA 

DO VALLE, portadora do R.G. n.º 10.874.700-5/SSP-PR e C.P.F. n.º 268.454.998-29, ocupante do 
cargo de ESCRITURÁRIO, com 40 horas/semanais, em 02/09/2013 de atender a encargos da 
função de Secretária da Escola Municipal Dr. Narbal Oreste May – Ensino Fundamental, neste 
município. 

Art. 2.º - Fica mantida a Servidora referida no Art. 1.º desta Portaria para responder 
as funções de Coordenadora da Merenda Escolar. 

Art. 3.º - Fica instituída Função Gratificada – FG2 à referida servidora, constante do 
Anexo V, da Lei n.º 600/2002, de 11/02/2002. 

Art. 4.º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, 
ESTADO DO PARANÁ, 
EM 02 DE SETEMBRO DE 2013. 

 
 
 

Alcides Elias Fernandes 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PORTARIA N.º 0123/2013, 
DE 02 DE SETEMBRO DE 2013. 

 
SÚMULA: Designa servidora para as funções de Secretária da Escola Municipal Dr. 

Narbal Oreste May, e dá outras providências. 
ALCIDES ELIAS FERNANDES, Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições que são conferidas por lei,  
R E S O L V E: 
Art. 1.º - Designa a Servidora VALDICÉIA DA SILVA FUKUOKA, portadora do 

R.G. n.º 8.692.803-5/SSP-PR e C.P.F. n.º 043.760.039-48, ocupante do cargo de 
ESCRITURÁRIO, com 40 horas/semanais, para a partir de 02/09/2013 atender a encargos da 
função de Secretária da Escola Municipal Dr. Narbal Oreste May – Ensino Fundamental, neste 
município. 

Art. 2.º  - Fica instituída Função Gratificada – FG6 à referida servidora, constante do 
Anexo V, da Lei n.º 600/2002, de 11/02/2002. 

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, 
ESTADO DO PARANÁ, 
EM 02 DE SETEMRO DE 2013. 

 
 
 

Alcides Elias Fernandes 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI N.º 868/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013.

 SÚMULA: Dispõe sobre o Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Magistério Público Municipal de Inajá, Estado do Paraná.

ALCIDES ELIAS FERNANDES, PREFEITO MUNICIPAL DE INAJÁ, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA 
MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

 
TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I

DO CAMPO DA APLICAÇÃO

Art. 1º - Esta Lei consolida os princípios e normas estabelecidos no Novo Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério Público do Município de Inajá, nos termos da legislação vigente.
Art. 2º - Para efeito desta Lei, o Quadro Próprio do Pessoal do Magistério Público do Município de 
Inajá é formado pelos professores que exercem as funções do Cargo de PROFESSOR, com funções de 
magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil ou funções de magistério 
exclusivamente na Educação Infantil.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Art. 3º - Para efeito desta Lei entende-se por:
I – REDE MUNICIPAL DE ENSINO: o conjunto de instituições educacionais e órgãos que realizam 
atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.
II – INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS: Unidades escolares e Centros Municipais de Educação 
Infantil mantidos pelo Poder Público Municipal em que se desenvolvem atividades ligadas à educação 
infantil, ao ensino fundamental (anos iniciais) e às modalidades de ensino, aí incluídas a educação 
especial e a educação de jovens e adultos.
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: a parte central da administração pública do 
Município, responsável pela gestão da Rede municipal de ensino.
IV – MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL: o conjunto de profi ssionais da educação, titulares 
do Cargo de Professor.
V – FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO: as funções de docência, em suas etapas e modalidades, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil ou exclusivamente na Educação Infantil, 
bem como as funções de Suporte Pedagógico à docência, de direção ou administração escolar, de 
planejamento, assessoramento, supervisão, orientação e coordenação pedagógica e educacional.
§ 1º . As atribuições do Cargo de Professor para o exercício das funções de magistério de que trata 
este inciso estão descritas no ANEXO I, parte integrante desta Lei.
§ 2º . A docência de que trata este inciso V poderá ser exercida nas disciplinas de arte, educação 
física, ou outra área do conhecimento defi nida na matriz curricular, de acordo com o projeto político 
pedagógico da unidade escolar.
VI - CARGO: centro unitário e indivisível de competência e atribuições, criado por lei, com 
denominação própria e em número certo, hierarquicamente localizado na estrutura organizacional 
do serviço público.
VII - CARREIRA: o conjunto de NÍVEIS e CLASSES que definem a evolução funcional e 
remuneratória do Professor.
VIII – EVOLUÇÃO FUNCIONAL: é o crescimento do Professor, na Carreira, por meio de 
procedimentos de Progressão e Promoção.
IX - NÍVEL: situação ocupacional no Cargo de Professor, segundo critério de escolaridade.
X - CLASSE: situação ocupacional no Cargo de Professor, segundo avaliação de desempenho e 
formação continuada.
XI – GRADE: conjunto de matrizes de vencimentos referentes a cada Nível e Classe.
XII – HORA-AULA – tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do aluno 
realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino-aprendizagem.
XIII – HORA-ATIVIDADE: tempo reservado para estudo, planejamento, avaliação do trabalho 
didático, reunião, articulação com a comunidade e outras atividades de caráter pedagógico.
XIV – QUADRO PERMANENTE: quadro composto por cargos de provimento efetivo, reunidos em 
grupos e escalonados em níveis e classes.
XV – VENCIMENTO: é a retribuição pecuniária paga pelo efetivo exercício do cargo, correspondente 
a cada nível e classe fi xados nesta Lei.
Parágrafo único. A estrutura de vencimentos do Cargo de Professor Público Municipal compõe os 
Anexos IV e V desta Lei.
XVI – VENCIMENTO INICIAL: aquele estabelecido para o início da carreira, para a presente Lei, 
o correspondente à Classe A do Nível I (um).
XVII – VENCIMENTO BÁSICO: aquele estabelecido para cada referência de Nível, correspondente 
à Classe A.
XVIII – REMUNERAÇÃO: é o vencimento do Cargo acrescido das gratifi cações, adicionais e demais 
vantagens pecuniárias, estabelecidos nesta Lei.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E GARANTIAS

Art. 4º - O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, objetiva o 
aperfeiçoamento profi ssional contínuo e a valorização do Professor por meio de remuneração condigna, 
bem como a melhoria de desempenho, de produtividade e da qualidade dos serviços prestados sistema 
público municipal de ensino.
Art. 5º - O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal contempla 
também os seguintes objetivos específi cos:
I - valorizar o magistério público municipal, reconhecendo a importância da carreira pública e de 
seus agentes;
II - integrar o desenvolvimento profi ssional de seus professores ao desenvolvimento da educação no 
Município, visando padrão de qualidade;
III - promover a educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício 
da cidadania;
IV - garantir a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, 
dentro dos ideais de democracia;
V - participar da gestão democrática do ensino público municipal;
VI – assegurar um vencimento condigno para o Professor mediante qualifi cação profi ssional e 
crescimento na carreira;
VII – garantir ao Professor os meios necessários para o provimento de conhecimentos, valores e 
habilidades compatíveis com a política institucional da Secretaria Municipal de Educação;
VIII – estimular o aperfeiçoamento e a atualização, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade 
dos serviços prestados ao sistema público municipal de ensino.
IX – subsidiar a gestão de Recursos Humanos quanto a:
a.recrutamento e seleção;
b.programas de qualifi cação profi ssional;
c.correção de desvio de função;
d.programa de desenvolvimento de carreira;
e.quadro de lotação ideal;
f.programas de higiene e segurança no trabalho;
g.critérios para captação, alocação e movimentação de pessoal.
XI – auxiliar no planejamento de ampliação ou implantação de novas unidades escolares;
XII – garantir o princípio da democracia, onde os professores tenham as mesmas oportunidades, 
baseando-se em critérios únicos para todos;
XIII – garantir o compromisso do Professor de propiciar ao educando uma formação que possibilite 
compreender, criticamente, a realidade social, conscientizando-o de seus direitos e responsabilidades, 
buscando o desenvolvimento de valores éticos e da participação social.

TÍTULO II
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DA CARREIRA

Art. 6º - A estruturação da carreira do Magistério Público Municipal de Inajá será constituída por um 
Quadro Permanente formado pelo Cargo único de Professor, com número de vagas defi nido conforme 
Anexo III da presente Lei.  
§ 1º - O Quadro Permanente será caracterizado por sua denominação, pela descrição sumária e detalhada 
de suas atribuições e pelos requisitos de instrução, qualifi cação e experiência exigidos para o ingresso, 
como defi nido no artigo 9° da presente Lei.
§ 2º - O Cargo de Professor poderá ter jornada de 20 ou 40 horas, conforme dispuser o Edital de 
Concurso.
§ 3º - O Cargo de Professor com jornada permanente de 40 horas será para atuação exclusiva na 
educação infantil.
§ 4º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a proceder alteração de carga horária do Cargo de 
Professor, nos termos estabelecidos nesta Lei, por meio de Decreto ouvida a Comissão de Gestão.
I – Antes da realização de concurso para preenchimento do Cargo de Professor de que trata o caput deste 
artigo, será realizado processo próprio de alteração de jornada de trabalho entre os atuais Professores 
efetivos do Magistério Público Municipal de Inajá, com Cargo de 20 horas, que tenham interesse em 
atuar exclusivamente na Educação Infantil.
II – O processo de alteração de jornada de trabalho dos atuais professores será regulado por meio 
de DECRETO do Chefe do Poder Executivo, que levará em consideração, entre outros critérios, a 
valorização da experiência profi ssional na Educação Infantil, o tempo de serviço no Magistério Público 
Municipal e a formação acadêmica. 
III - Na medida em que abrir vagas na Educação Infantil, e houver professor efetivo com Cargo 
de 20 (vinte) horas interessado em atuar exclusivamente na Educação Infantil, será realizado novo 
processo de alteração de jornada.
IV - O DECRETO observará o tempo o tempo mínimo de permanência em efetivo exercício para 
fi ns previdenciários.
V – Somente após verifi cação, em processo de alteração de jornada, de que não há professor efetivo 
interessado em ampliar sua jornada,  para os fi ns dispostos no inciso I, deste artigo, é que se procederá 
novas contratações por meio de concurso público.

SEÇÃO I
DOS NÍVEIS E DAS CLASSES

Art. 7º - O Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público Municipal é composto por 3 (três) 
Níveis, assim designados:
Nível I – integrada pelos profi ssionais que tenham concluído o Ensino Médio, na modalidade 
Normal. 
Nível II – integrada pelos profi ssionais que possuam curso de graduação em Pedagogia, Curso Normal 
Superior ou outro curso de graduação de licenciatura plena, na área de educação.
Nível III – integrada pelos profi ssionais que tenham atendidas as exigências do Nível II, acrescida de 
pós-graduação em área específi ca da educação. 
Art. 8º - Cada um dos Níveis descritos é composto de 26 (vinte e seis) Classes designadas pelas letras 
de “A” a “Z” associadas aos critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de 
desenvolvimento para a carreira.
§ 1º - Quando o Professor tiver atingido a última classe de seu nível e ainda não tiver adquirido as 
condições para sua aposentadoria, continuará a ter o direito de Progressão Funcional, até o limite de 
06 (seis) progressões, nos mesmos percentuais estabelecidos na tabela de vencimentos especifi cada 
nesta Lei.
§ 2º - Quando o Professor que atingiu a última classe de seu nível tiver adquirido as condições para sua 
aposentadoria, cessará o direito de progressão funcional, que trata o parágrafo anterior.
§ 3º - Os valores das progressões de que trata o §1º serão incorporados aos vencimentos do Professor, 
para todos os efeitos legais, no mês de sua concessão.

TÍTULO III
DO PROVIMENTO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

CAPÍTULO I
DO INGRESSO

Art. 9°. As condições essenciais para o provimento no cargo de Professor são:
I – ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos da legislação pertinente;
II – ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação;
III – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais previstas em lei;
IV – estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
V – possuir a habilitação ou titulação exigida para o exercício do cargo;
VI – possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, constatada mediante laudo pericial 
especializado.
§ 1°- A admissão em provimento inicial observará a aprovação em concurso de provas e prova de 
títulos;
§ 2° - Além dos requisitos previstos no caput e § 1° deste artigo, a nomeação depende da prévia 
verifi cação da inexistência de acumulação de cargos vedada pela Constituição Federal.
§ 3º - O professor aprovado em concurso público para o cargo de professor será admitido na Classe A 
do Nível I, quando sua titulação/habilitação for a obtida em Ensino Médio na Modalidade Normal e 
na Classe A do Nível II, quando sua formação for obtida em Curso de Pedagogia, em Curso Normal 
Superior ou em Curso de Licenciatura com Especialização em Educação. 
§ 4º - Quando o edital de concurso exigir habilitação específi ca em determinada Licenciatura, constante 
da matriz curricular ou do projeto político pedagógico, o professor aprovado em concurso público 
será admitido na Classe A do Nível II.

CAPÍTULO II
DO CONCURSO PÚBLICO

Art. 10 - O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração Pública Municipal.
Art. 11 - Comprovada a existência de vagas no quadro do magistério e a inexistência de candidatos 
anteriormente aprovados, observado o disposto no inciso V, Art. 7º desta Lei, realizar-se-á, mediante 
necessidade e verba orçamentária, concurso público de ingresso para suprimento efetivo das vagas.  
Parágrafo único. É facultado ao Município a adesão ao processo de seleção de professores, nacional ou 
estadual, em substituição total ou parcial do concurso público de que trata o caput deste artigo.

CAPÍTULO III
DA POSSE, LOTAÇÃO E EXERCÍCIO

Art. 12 - Posse é a aceitação expressa dos deveres e responsabilidades inerentes ao cargo e às atribuições 
funcionais de acordo com o ANEXO I com o compromisso de bem servir, formalizada com assinatura 
do Termo de Posse pela autoridade competente e pelo empossado.
     I - A autoridade competente para dar a posse é o Chefe do Poder Executivo Municipal.
    II - No ato da posse o professor apresentará obrigatoriamente a declaração de bens e valores que 
constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício de outro cargo ou emprego público e 
declaração de serviço e horário para averiguação da possibilidade de acumulação de cargo.
Art. 13 - Compete ao Dirigente Municipal de Educação dar exercício aos professores, observando os 
interesses do ensino, a racionalidade administrativa e os princípios de justiça e equidade.
Parágrafo Único. Todos os professores terão sua lotação na Secretaria Municipal de Educação, após 
publicação do ato de nomeação, e posteriormente entrarão em exercício na Unidade Escolar ou Centro 
de Educação Infantil, conforme concurso realizado.
Art. 14 - O exercício do cargo terá seu início no prazo de 07 (sete) dias, contados da data da posse. 
Parágrafo Único.  O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias por 
solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente, havendo motivo justifi cado. 
Art. 15 - Será exonerado o Profi ssional da Educação empossado que não cumprir os prazos previstos 
no artigo anterior. 
Art. 16 - O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual 
dos Profi ssionais da Educação. 
Art. 17 - O afastamento dos Profi ssionais da Educação só será permitido nos casos previstos 
no Estatuto dos servidores públicos do município de Inajá, ressalvado disposições em contrário 
existentes nesta Lei.
Art. 18 – O exercício profi ssional do integrante do Quadro do Magistério Público será vinculado à 
Educação Infantil ou ao Ensino Fundamental (1° ao 5° ano), em suas respectivas etapas e modalidades 
de ensino.
Parágrafo Único. Somente poderá ministrar aulas em salas de Recursos, Salas Multifuncionais e 
Classes Especiais, o professor que possuir habilitação específi ca para essa área.
Art. 19 – O professor poderá exercer de forma alternada ou concomitante com a docência, função de 
suporte pedagógico desde que possua formação em pedagogia ou outra licenciatura e pós-graduação 
específi ca na área da educação para o exercício das funções de magistério.
Parágrafo único. É pré-requisito para o exercício profi ssional de quaisquer funções do magistério, 
que não a docência, ser integrante do Quadro Próprio de Pessoal do Magistério Público Municipal de 
Inajá e comprovar experiência docente de no mínimo 3 (três) anos  adquirida em qualquer nível ou 
sistema de ensino, público ou privado.

SEÇÃO I
DA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 20 - A Secretaria Municipal de Educação estabelecerá o número de Coordenadores Pedagógicos 
designados para atuarem em cada instituição.
Art. 21 – A função de Coordenador Pedagógico será ocupada por professor efetivo, do Quadro 
Próprio do Magistério Público Municipal, que possuir formação em curso de Pedagogia ou em Curso 
de Licenciatura, com Pós-Graduação específi ca para atuação em funções de suporte pedagógico 
e comprove experiência docente de, no mínimo 3 (três) anos,  no Magistério Público Municipal 
de Inajá.
Parágrafo único: O Coordenador Pedagógico deverá ser um dos professores efetivos em exercício 
na Unidade escolhido pelos Diretores da Unidade Escolar de Ensino Fundamental e/ou de Educação 
Infantil juntamente com a Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, ouvido o 
corpo docente.
Art. 22 - Ao professor, na função de Coordenador Pedagógico compete coordenar e supervisionar as 
atividades escolares, desempenhando funções de natureza pedagógica e demais atribuições defi nidas 

no Anexo I, parte integrante desta lei.
I - Quando a Instituição Educacional funcionar mais de um turno e o professor indicado para a 
função de coordenador pedagógico for detentor do Cargo de professor de 20 (vinte) horas, será 
concedido o segundo período com adicional de 100% do Vencimento Inicial do Nível I, sem 
prejuízo da gratifi cação de que trata o artigo 47, durante o período de atuação. 
II - O exercício deste segundo período, por ser de cunho eventual, esporádico e temporário, não 
se incorpora aos vencimentos, não gera estabilidade ou direito a sua conversão em outro cargo, 
nem sobre ele incidirá quaisquer vantagens acessórias.
III – Sobre o adicional de que trata o inciso I, haverá contribuição previdenciária para fi ns 
de aposentadoria.

SEÇÃO II
DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO

Art. 23 – A função de diretor será ocupada por professor, integrante do Quadro Próprio de 
Pessoal do Magistério Público Municipal de Inajá, que possuir curso de licenciatura de graduação 
plena, tenha exercido no mínimo 3 (três) anos de docência no Magistério Público de Inajá e será 
indicado pelo Chefe do Poder Executivo.
I - O mandato da função de Diretor de Unidade Escolar será de 2 (dois) anos  admitido 
recondução, uma única vez.
II – Ao término do segundo ano de mandato será realizada consulta à comunidade escolar, por 
meio de voto direto e secreto dos pais, funcionários e professores, inclusive da coordenação 
pedagógica.
III - Havendo aprovação, por maioria simples de votos, o ocupante da função de direção poderá 
permanecer por mais dois anos. 
IV – Caso haja desaprovação, pela maioria dos votantes, o Chefe do Poder Executivo indicará 
outro professor efetivo em exercício na Unidade Escolar, para o novo mandato de Diretor.
Art. 24 - Ao Diretor compete coordenar e supervisionar as atividades escolares, desempenhando 
funções de natureza pedagógica e administrativa, promovendo a articulação escola-comunidade 
e demais atribuições defi nidas no Anexo I, parte integrante desta lei.
I - Quando a Instituição Educacional funcionar mais de um turno e o professor indicado para 
Diretor for detentor do Cargo de professor de 20 (vinte) horas, será concedido o segundo período 
com adicional de 100% do Vencimento Inicial do Nível I, sem prejuízo da gratifi cação de que 
trata o Artigo 47, durante o período de atuação. 
II - O exercício deste segundo período, por ser de cunho eventual, esporádico e temporário, não 
se incorpora aos vencimentos, não gera estabilidade ou direito a sua conversão em outro cargo, 
nem sobre ele incidirá quaisquer vantagens acessórias.
III – Sobre o adicional de que trata o inciso I, haverá contribuição previdenciária para fi ns 
de aposentadoria.

CAPÍTULO IV
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 25.  Os professores nomeados para cargo de provimento efetivo fi carão sujeitos ao estágio 
probatório, com duração de três anos, contados a partir da data da posse e exercício.
§ 1°- Durante o período de estágio probatório os profi ssionais do magistério serão submetidos 
a avaliações periódicas, nas quais serão apurados os requisitos necessários à comprovação de 
sua aptidão para o cargo.
I – disciplina e cumprimento dos deveres;
II – assiduidade e pontualidade;
III – efi ciência e produtividade;
IV – capacidade de iniciativa;
V – responsabilidade;
VI – criatividade;
VII – cooperação;
VIII – postura ética;
IX – condições emocionais para o desempenho das funções inerentes ao cargo.
§ 2° Durante o período do estágio probatório o professor deverá exercer, exclusivamente, a 
função de docência.
§ 3º O estágio probatório fi cará suspenso nas hipóteses previstas no Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Inajá e ainda quando estiver em disfunção.
§ 4º O estágio probatório será retomado a partir do término dos motivos que geraram sua 
suspensão.
Art. 26.  Constatado pelas avaliações que o servidor não preenche os requisitos necessários para 
o desempenho de suas funções, caberá ao diretor da unidade escolar encaminhar o pedido de 
providência à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.
I - Caberá ao chefe imediato encaminhar relatório situacional com o pedido de providência ao 
Secretário Municipal de Educação.
II - O Secretário Municipal de Educação noticiará ao chefe do poder executivo que determinará a 
abertura do processo administrativo em hábil, assegurando ao servidor o direito do contraditório 
e ampla defesa.
Art. 27 - Durante o estágio probatório serão proporcionados aos professores meios para o 
desenvolvimento de suas potencialidades em relação ao interesse público da educação.
Parágrafo Único. Cabe à Secretaria Municipal de Educação garantir os meios necessários para 
acompanhamento e avaliação de desempenho dos professores em estágio probatório. 
Art. 28 - Concluídas as avaliações do estágio e sendo considerado apto para o exercício das 
funções de magistério, o profi ssional fará jus à estabilidade no Cargo.

CAPÍTULO V
DA DISTRIBUIÇÃO DE AULAS 

           Art. 29 - A distribuição de aulas aos professores, nas Unidades Escolares ou Centros 
de Educação Infantil, obedecerá aos interesses do ensino e os seguintes critérios, por ordem 
de preferência: 
I – maior tempo de efetivo exercício na instituição de ensino;
II – maior tempo de efetivo exercício no magistério municipal de Inajá;
III – maior titulação acadêmica;
IV – maior idade;
V – maior número de fi lhos. 
Parágrafo Único: A ordem de prioridade, estabelecida neste artigo poderá sofrer alteração, 
desde que aprovado pelos professores, em reunião previamente convocada ou em decorrência 
de convênios ou programas estadual ou nacional. 

CAPÍTULO VI
DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA

Art. 30 – O processo de desenvolvimento na Carreira iniciará após 3 (três) anos de efetivo 
exercício na Classe Inicial do Nível em que se deu o ingresso mediante os procedimentos de:
I – Promoção Vertical 
II – Progressão Horizontal 

SEÇÃO I
DA PROMOÇÃO VERTICAL

Art. 31 – Entende-se por promoção vertical a passagem de um Nível para outro, após aprovação 
no estágio probatório, e observando o seguinte:
I - O professor que adquirir nova titulação/habilitação passará para a Grade de vencimento 
correspondente ao Nível da nova titulação/habilitação e para a Classe equivalente a que ele se 
encontrava no nível anterior.
II - Os cursos de pós-graduação e de nova habilitação, para os fi ns previstos nesta Lei, realizados, 
somente serão considerados para fi ns de Promoção, se ministrados por instituição autorizada ou 
reconhecida por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por 
instituição brasileira, credenciada para este fi m;
III - O professor com acumulação de cargo, prevista em Lei, poderá usar a nova habilitação em 
ambos os Cargos, obedecidos os critérios estabelecidos neste artigo.
IV - A promoção vertical será concedida após análise e verificação da regularidade da 
documentação apresentada.
V - A Promoção para o Nível de Vencimento II dar-se-á para o Professor de Nível I que obtiver 
o título de curso de nível superior de graduação de licenciatura plena.  
VI - A Promoção para o Nível de Vencimento III dar-se-á, para o Professor que obtiver curso de 
pós-graduação lato-sensu, Especialização, em área relacionada à sua atuação, com carga horária 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.
VII - A Promoção Vertical poderá ser solicitada em qualquer época, após o vencimento do 
estágio probatório, e deverá ser concedida no prazo de até 60 (sessenta) dias após o interessado 
apresentar o documento pertinente à sua habilitação, Certifi cado de conclusão ou Diploma,  ao 
Departamento de Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Educação, observado o interstício 
de um ano da última progressão.
Parágrafo Único: Os efeitos fi nanceiros de que trata o inciso VII, retroagirão à data do protocolo 
devidamente documentado.

SEÇÃO II
DA PROGRESSÃO HORIZONTAL

Art. 32 - Por Progressão Horizontal entende-se a passagem de uma Classe para outra, dentro de um 
mesmo Nível mediante acréscimo cumulativo de 1,5% (um e meio por cento).
I - O avanço horizontal dar-se-á a cada ano, através de avaliação específi ca por comissão 
previamente designada por ato do poder executivo que considerará o desempenho e a participação 
em programas de formação. 
II – A Comissão de Avaliação de Desempenho, de que trata o inciso anterior será composta 
por representante da Secretaria Municipal de Educação, da Direção da Unidade Escolar, por 
representante da Coordenação Pedagógica e por igual número de professores efetivos da Unidade 
Escolar, eleitos por seus pares, que já cumpriram o estágio probatório.
III – A Avaliação de Desempenho será realizada no mês de novembro de cada ano.
Art. 33 - Os efeitos fi nanceiros da Progressão por Avaliação de Desempenho será efetivada no 
mês de janeiro do ano subsequente ao que se deu a avaliação.
I - Em cada progressão horizontal o professor poderá elevar apenas uma classe, ressalvada a 
primeira progressão horizontal, após a conclusão do estágio probatório, quando poderá haver a 
progressão de até 03 (três) classes.
II – Para fazer jus à progressão horizontal é necessário que o professor obtenha, no mínimo, 30 
(trinta) pontos na Avaliação de Desempenho.
Art. 34.  Após realizada a avaliação, a Comissão de Avaliação de Desempenho emitirá parecer 
conclusivo sobre as condições do servidor, opinando pela possibilidade de progressão na carreira 
caso este tenha alcançado a pontuação necessária.                
Parágrafo Único. O parecer da Comissão de Avaliação de Desempenho poderá:
I - concluir pela permanência do professor no mesmo Nível, até o ano subsequente, quando se 
processará nova avaliação;
II – indicar procedimentos pedagógicos para melhoria a atuação profi ssional do professor;
III – excepcionalmente, e devidamente fundamentado, propor a abertura de processo 
administrativo professor que por 3 (três) anos consecutivos apresentar insuficiência de 
desempenho. 
Art. 35. São fatores a serem considerados em termos de desempenho dos profi ssionais do 
magistério: 
I – qualidade do trabalho;
II – iniciativa e criatividade;
III – competência interpessoal;
IV – responsabilidade com o trabalho;
V – zelo por equipamentos e materiais;
VI – relações com a comunidade;
VII – participação em cursos de formação;
VIII – assiduidade e pontualidade;
Art. 36 – Na Avaliação de Desempenho para a Progressão Horizontal, além do desempenho 
profi ssional de que trata o Art. 36, serão levadas em consideração a Qualifi cação Profi ssional 
de Formação Continuada, mediante critérios estabelecidos neste Artigo.
I – Participação em cursos, seminários, congressos e outros eventos ligados à educação, nos 
últimos doze meses que antecedem o período de Avaliação de Desempenho.
II – A soma das carga-horárias de participação em atividades de formação continuada deverá 
somar, no mínimo, 30 (trinta) horas, para habilitar o professor à Progressão Horizontal.
III – Os certifi cados deverão conter carga horária, avaliação, frequência, timbre da instituição 
que emitiu, com assinatura de seu responsável.
IV – As formações realizadas pelo Município serão computadas diretamente na fi cha funcional 
do Professor, independente da expedição de certifi cados, de que trata o inciso anterior. 
Art. 37 – Não terá direito à progressão o professor:
I - em estágio probatório;
II - aposentado;
III - em disponibilidade;
IV - em licença sem vencimentos;
V - que afastar-se do cargo por prisão judicial;
VI - que sofrer penalidade de advertência ou suspensão, no interstício da progressão;
VII - que durante o interstício da progressão tiver faltado injustifi cadamente ao serviço por 3 
(três) dias ou mais, consecutivos ou não;
VIII – demais normas aplicadas pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Inajá.
Parágrafo Único: As demais normas de avaliação de desempenho terão regulamentação própria 
defi nida por Comissão Interinstitucional formada paritariamente entre representantes do Poder 
Público Municipal e por Professores indicados por seus pares. 
Art. 38.  Não sendo feita a avaliação de desempenho nas datas previstas, os professores terão 
direito à progressão automática.

TÍTULO IV
DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS DA FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Art. 39 – A qualifi cação profi ssional ocorrerá com base no levantamento prévio das necessidades 
e prioridades da Instituição, visando:
I – valorização do professor e melhoria da qualidade do serviço;
II – formação ou complementação de formação de professores, para obtenção da habilitação 
necessária às atividades do cargo ou emprego;
III – identifi car as carências dos professores do Magistério Público Municipal para executar 
tarefas necessárias ao alcance dos objetivos da Instituição, assim como as potencialidades dos 
mesmos que deverão ser desenvolvidas;
IV – aperfeiçoar e/ou complementar valores, conhecimentos e habilidades necessários ao 
cargo;
V – utilização de metodologias diversifi cadas, incluindo as que empregam recursos da educação 
à distância;
VI – apropriação de novos conhecimentos e habilidades, decorrentes de inovações científi cas, 
tecnológicas ou alterações de legislação.

CAPÍTULO II
DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 40 – O processo de Qualifi cação Profi ssional ocorrerá por iniciativa do Governo Municipal, 
através da Secretaria Municipal de Educação, mediante convênio, ou por iniciativa do próprio 
professor, cabendo ao Município atender prioritariamente.
I - Programa de Capacitação - Aplicado aos professores para apropriação de novos conhecimentos 
e habilidades, decorrentes de inovações científi cas e tecnológicas ou de alteração da legislação, 
normas e procedimentos específi cos ao desempenho do seu cargo ou função;
II - Programa de Aperfeiçoamento - Aplicado aos professores com a fi nalidade de apropriação 
de conhecimentos complementares, de natureza especializada, relacionados ao exercício ou 
desempenho do cargo ou função, podendo constar de cursos regulares, seminários, palestras, 
simpósios, congressos e outros eventos similares.
Parágrafo Único: A Secretaria Municipal de Educação assegurará, anualmente, no mínimo 
30(trinta) horas de cursos de capacitação e / ou aperfeiçoamento. 

TÍTULO V
DA JORNADA DE TRABALHO, DAS VANTAGENS E DA REMUNERAÇÃO

CAPÍTULO I
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 41 - A jornada para o Cargo de PROFESSOR será de 20 (vinte) horas semanais, garantindo o 
limite mínimo de 33% (trinta e três por cento) para horas-atividade, implantadas, gradativamente, 
da seguinte maneira:
I – 20% (vinte por cento) no ano de 2013;
II – 30% (trinta por cento) em fevereiro de 2014;
IV – 33% (trinta e três por cento) em agosto de 2014. 
Art. 42 - Terão direito a hora-atividade os professores regentes de classe e os              professores 
na condição de auxiliar de turmas.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Educação deverá assegurar os meios necessários para que a 
hora-atividade seja realizada nas Unidades Escolares.
§ 2º - Mediante proposta justifi cada e aprovada pela Direção da Unidade Escolar, a hora-atividade 
poderá ser realizada em lugar diverso.

CAPÍTULO II
DA JORNADA SUPLEMENTAR

Art. 43. O titular do Cargo de Professor, em jornada de 20 (vinte) horas semanais, poderá prestar 
serviço em regime suplementar, sendo-lhe acrescentado até o máximo de 20 (vinte) horas 
semanais, para o exercício das funções de docência ou de suporte pedagógico à docência, por 
necessidade do ensino e enquanto persistir esta necessidade.
I - A necessidade do ensino de que trata o caput deste artigo será decorrente de necessidade 
de substituição quando o titular do Cargo entrar em gozo de licença, tais como: licença 
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Exercício:  2013

** Elotech **
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Pág. 1/1Estado do Paraná                CNPJ 76.970.359/0001-53

Decreto  nº 64/2013 de 13/09/2013

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 
Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 450.000,00 (four hundred fifty 
thousand and xx / 100), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e das que lhe foram 
conferidas pela Lei  Específica nº 837/2013 de 
11/09/2013.

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO RODOVIARIO MUNICIPAL
05.001.00.000.0000.0.000. DIV DO SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL
05.001.26.782.0004.2.012. CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES  450.000,00 393 - 4.4.90.51.00.00 31761

Total Suplementação:  450.000,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto 
pelo artigo anterior,  Excesso de Arrecadação;

 1000  450.000,00Receita: 2.4.7.1.99.99.09.00 Fonte:
 450.000,00Total da Receita:

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ , Estado do Paraná,
em  13 de setembro de 2013.

CLAUDIR BORRI
CONTADOR - CRC -10.942 PR

JAIRO AUGUSTO PARRON
PREFEITO
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** Elotech **
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Pág. 1/1Estado do Paraná                CNPJ 76.970.359/0001-53

Decreto  nº 65/2013 de 13/09/2013

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito 
Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 32.000,00 (thirty-two thousand 
and xx / 100), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras 
providências.

O Prefeito Municipal de ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais e das que lhe foram 
conferidas pela Lei  Específica nº 838/2013 de 
11/09/2013.

Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE SAÚDE
07.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.001.10.301.0012.2.032. VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM 

SAÚDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  32.000,00 394 - 4.4.90.52.00.00 01497

Total Suplementação:  32.000,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto 
pelo artigo anterior,  Excesso de Arrecadação;

 1000  32.000,00Receita: 1.7.2.1.33.30.02.01 Fonte:
 32.000,00Total da Receita:

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

Edifício da Prefeitura Municipal de ITAGUAJÉ , Estado do Paraná,
em  13 de setembro de 2013.

CLAUDIR BORRI
CONTADOR - CRC -10.942 PR

JAIRO AUGUSTO PARRON
PREFEITO
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sem vencimento, licença maternidade; licença especial, licença para tratamento de saúde, 
ou interromper o exercício por prazo superior a 15 (quinze) dias, ou ainda, para substituir 
professores aposentados ou que solicitaram exoneração, até o suprimento por meio de nomeação 
de aprovado em concurso público.  
II - Na jornada em regime suplementar de que trata o caput deste artigo, deverá ser resguardada 
a proporção entre horas-aulas e horas-atividades de que trata o Art. 41.
III - A jornada, em regime suplementar, não se constitui em horas extras e por ser de cunho 
eventual e transitório, extingue-se automaticamente pelo decurso de seu prazo de exercício, não se 
incorpora aos vencimentos, não gera estabilidade ou direito de conversão em cargo efetivo.
IV - Será vedada atribuição de jornada em regime suplementar ao professor que estiver em 
disfunção.
Parágrafo Único: A interrupção da jornada em regime suplementar de que trata o caput deste 
artigo ocorrerá:
a) a pedido do interessado;
b) quando cessada a razão determinante da jornada em regime suplementar;
c) quando houver licença médica em prazo superior a 15 dias.
c) a critério da Secretaria Municipal de Educação, por ato motivado.
Art. 44 – A atribuição de jornada em regime suplementar obedecerá aos seguintes critérios, 
por ordem de preferência:
I – avaliação de desempenho satisfatória;
II - maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Inajá;
III – maior titulação acadêmica;
IV - mais idade;
V – maior número de filhos.
Parágrafo Único: O professor somente poderá exercer novamente outra jornada suplementar a 
partir do momento em que todos os professores da Rede Municipal de Ensino também tenham 
sido oportunizados com a prerrogativa, desde que tenha realizado substituição por prazo 
superior a 90 (noventa) dias.
Art. 45. A jornada em regime suplementar será remunerada proporcionalmente ao número de 
horas adicionadas à jornada de trabalho do titular de cargo de Professor e será baseada, no 
vencimento inicial do Nível I.   
I - A remuneração para a jornada, em regime suplementar, integrará proporcionalmente o 
cálculo para efeitos de concessão do 13º (décimo terceiro) salário e férias proporcionais com 
o pagamento do adicional de 1/3 (um terço) de férias, observando-se o tempo de serviço no 
período aquisitivo. 
II - Os professores que exercerem as funções mencionadas nos incisos II e III, somente 
receberão a suplementação de carga horária mencionadas se efetivamente atuarem em escola 
de 2 (dois) turnos. 
III - Os professores que atuarem em escola de 1(um) turno e tiverem 2 (dois) padrões, 
necessariamente prestarão serviços em outro estabelecimento por 20 horas semanais.
IV- Os professores que possuírem um único padrão e forem exercer as funções mencionadas nos 
incisos I e II receberão em caráter suplementar 20 horas, calculadas sobre os vencimento inicial 
do nível I da carreira, acrescidas temporariamente à sua jornada de trabalho. 

CAPÍTULO III
DAS VANTAGENS

Art. 46 - Além do vencimento do cargo o professor poderá receber as seguintes vantagens 
pecuniárias:
I - gratificações.
II - adicional por tempo de serviço.
III - adicional especial.
§ 1º - Ao professor efetivo, integrante do Quadro Próprio do Magistério Público Municipal de 
Inajá, quando nomeado para ocupar o Cargo de Secretário Municipal de Educação poderá fazer 
opção entre receber a Remuneração do Cargo de Professor, com todas as suas vantagens, ou 
receber o subsídio fixado por Lei para os Secretários Municipais de Educação.
§ 2º - Caso faça opção por receber a remuneração do Cargo, fará jus à gratificação de Secretário 
de Educação de que trata o inciso I, deste Artigo.

SEÇÃO I
DAS GRATIFICAÇÕES

Art. 47 - Os integrantes do Quadro Próprio do Magistério terão direito às seguintes 
gratificações:
           I – Ao Professor efetivo em exercício de cargo de Secretário de Educação, desde que 
faça opção em receber seus vencimentos de conformidade com os valores fixados nesta Lei, 
receberá gratificação que corresponda a 100% (cem por cento) de 1(um) padrão de nível inicial 
do cargo de professor  Nível I.
 II – Pelo Exercício de Direção nas Unidades Escolares de ensino Fundamental (1º ao 5º ano) 
e Educação Infantil (Pré-Escola e Creche), mantidas pelo Município, o profissional receberá 
um gratificação correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 01(um) 
padrão inicial do cargo de professor Nível I.
 III – Pelo exercício da função de Coordenação Pedagógica, o profissional receberá uma 
gratificação de 30% (trinta por cento) do valor correspondente a 1(um) padrão inicial do cargo 
de professor Nível I.
IV – Pelo exercício em Classe Especial e Sala de Recursos Multifuncional enquanto durar sua 
atuação, o profissional receberá uma gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
correspondente a 01(um) padrão inicial do cargo de professor Nível I.
Parágrafo Único: As gratificações de que tratam os incisos II, III e IV deste Artigo serão 
concedidas sobre um cargo de 20 horas, independente de possuir cargo de 40 horas.

SEÇÃO II
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Art. 48 - Todo profissional da educação, pertencente ao quadro de carreira, terá direito ao 
adicional por tempo de serviço, correspondente a 1% (um por cento) sobre seu vencimento 
básico a cada ano de efetivo exercício.
I - O adicional de que trata este artigo será devido a partir do primeiro dia do mês subsequente 
em que completar o anuênio. 
II - Possuindo o Professor dois cargos, o adicional por tempo de serviço será calculado sobre 
ambos, respeitando a data de posse e exercício de cada cargo.

CAPÍTULO IV
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 49– A estrutura de vencimentos do Quadro Próprio do Pessoal do Magistério Público do 
Município de Inajá deve observar:
I – a viabilidade econômica em relação ao impacto financeiro, com vistas à disponibilidade do 
erário e à necessidade de preservar o poder aquisitivo dos professores tomando como base de 
estudos, entre outros, os recursos previstos no art. 212 da Constituição Federal;
II – a eliminação de distorções;
III – os limites legais;
IV – a natureza das atribuições e requisitos de habilitação e qualificação para o exercício 
do cargo. 
Art. 50 – Vencimento é a retribuição pecuniária paga pelo efetivo exercício do cargo, 
correspondente a classe fixada em Lei.
Art. 51 - A estrutura de vencimentos do Cargo de Professor Público Municipal compõe os 
Anexos IV e V desta Lei.
Art. 52 - Remuneração é o vencimento dos Cargos acrescida das gratificações estabelecidas 
na presente Lei.
Art. 53 – O cálculo do vencimento far-se-á com base na jornada de trabalho legalmente 
atribuída. 
Art. 54 - Ressalvadas as permissões neste Plano e outras previstas em lei, a falta ao serviço 
acarretará desconto proporcional ao vencimento mensal do profissional do magistério.
I - Considerar-se-ão como serviços, além das atividades de docência, direção de unidade escolar, 
coordenação e assessoramento pedagógico, orientação e supervisão educacional, a convocação 
para comparecimento às reuniões, encontros, cursos, seminários e outras atividades decorrentes 
da função educacional.
II - Para cálculo do desconto proporcional, referido no caput deste artigo, atribuir-se-á a um dia 
de serviço, o valor de um trinta avos do vencimento mensal.
Parágrafo único: Aos Professores convocados, nos termos do inciso I, quando a convocação 
ocorrer fora do horário de trabalho, as horas utilizadas nas atividades convocadas serão 
remuneradas ou compensadas em serviço.
Art. 55 - Para efeito de pagamento, a frequência será apurada pelo ponto a que ficam obrigados 
todos os integrantes do quadro de pessoal do magistério, ressalvados os cargos cuja natureza 
do serviço justifique a dispensa do mesmo.
Art. 56 - Fica assegurada como data base para a revisão anual ou reajuste aos profissionais do 
magistério a data que dispuser a legislação vigente acerca do Piso Salarial Profissional Nacional 
do Magistério ou dos Profissionais da Educação. 
Art. 57 - A Tabela Salarial do Cargos de Professor com jornada de 20 (vinte) horas semanais, 
ANEXO III desta Lei obedecerá os seguintes critérios:
I. O vencimento inicial do Nível I  será equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor 
estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério;
II. O vencimento inicial do Nível II será o valor inicial do Nível I acrescido de 20% (vinte 
por cento); 
III. O vencimento inicial do Nível III será o valor inicial do Nível II acrescido de 15%  (quinze 
por cento).
Art. 58 - A Tabela Salarial do Cargo de Professor com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, 
disposta no ANEXO IV desta Lei obedecerá os seguintes critérios:
I.O vencimento inicial do Nível I será o valor estabelecido como Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério com carga horária de 40 horas.
II.  O vencimento inicial do Nível II será o valor inicial do Nível I acrescido de 20% (vinte 
por cento);
III.O vencimento inicial do Nível III, será o valor inicial do nível II acrescido de 15%  (quinze 
por cento).

TÍTULO VI
DAS FÉRIAS 
CAPÍTULO I
DAS FÉRIAS

Art. 59 - Os professores que desenvolvem funções de magistério no Centro Municipal de 
Educação Infantil e nas Unidades Escolares, farão jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias 
anuais, conforme definido no calendário escolar.
I - Os Professores em função de docência, em Unidade Escolar e Centro de Educação Infantil, 
além das férias previstas no caput deste artigo, farão jus a recesso remunerado de 15 (quinze) dias, 
condicionado ao cumprimento do calendário escolar, composto de 200 (duzentos) dias letivos, 
mais 5% (cinco por cento) desses dias destinados à formação continuada.
II – Conforme Deliberação do Conselho Estadual de Educação, poderão ser computados como 
dias letivos, além dos dias de efetivo trabalho escolar, os realizados com atividades pedagógicas, 
desde que não ultrapasse 5% (cinco por cento) dos dias letivos.
III - O Poder Público Municipal assegurará o recesso dos professores da educação infantil 
utilizando formas alternativas para o atendimento das crianças.
IV - Fica a cargo da secretaria de educação a organização da escala com anuência do servidor, 
observando-se que ficará assegurado tempo para formação continuada e descanso remunerado 
nos demais dias do recesso.
V - Não ingressará em férias o Professor que estiver em licença maternidade, podendo usufruí-
la posteriormente.
Art. 60 - Independentemente de solicitação, será pago ao ocupante de cargo do Magistério 
Público Municipal, por ocasião das férias, um adicional sobre a remuneração de acordo com o 
que estabelece a Constituição Federal.
I - O adicional de que trata o caput deste artigo refere-se somente ao período de 30 (trinta) 
dias de férias.
II – O professor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização relativa ao 
período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por 
mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
Parágrafo Único – As demais normas seguem o estabelecido no Estatuto dos Servidores 
Públicos de Inajá.
Art. 61 - É assegurado ao ocupante de cargo do Magistério Público Municipal de Ensino o direito 
à licença para o desempenho representação de entidade de classe, nos termos do Estatuto dos 
Servidores Públicos de Inajá.

TÍTULO VII
DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO

CAPÍTULO I
DA REMOÇÃO E DA PERMUTA

Art. 62 - A remoção do professor para outra instituição educacional poderá ser feita, a pedido 
dos Profissionais da Educação, quando da existência de vaga e compete ao Secretário Municipal 
de Educação, a decisão de atender ou não ao pedido, priorizando os interesses do ensino e da 
educação, observando o princípio da equidade e os critérios estabelecidos nesta Lei.
I - A remoção por permuta só se processará quando a pedido de ambos os interessados, em 
requerimento conjunto, com aquiescência da Secretaria Municipal de Educação.
II - Em caso de haver mais de um candidato à mesma vaga, terá preferência, por ordem, os 
seguintes critérios: 
a) - maior tempo de efetivo exercício no Magistério Público Municipal de Inajá;
b)maior habilitação;
c)mais idade;
d)maior número de filhos.

CAPÍTULO II
DA CEDÊNCIA OU CESSÃO

Art. 63 - A cedência de Professor para outras funções fora da Rede Municipal de Ensino de Inajá 
será admitida prioritariamente sem ônus para o Poder Público Municipal de Inajá. 
Parágrafo Único.  Em casos excepcionais, a cedência ou cessão poderá dar-se com ônus para 
o ensino municipal:
I – quando a entidade, ente federado ou órgão solicitante, compensar a rede municipal de ensino 
com profissional habilitado para o exercício de funções de magistério ou com serviço de valor 
equivalente ao custo anual do cedido.
II - A cedência ou cessão para exercício de atividades estranhas ao magistério ou não estabelecidas 
nesta Lei, interrompe o interstício para o avanço horizontal e vertical, tendo o profissional o 
direito de reiniciar as mesmas quando terminar o período da cedência.
III - Não será permitido o desvio de função dos integrantes do Quadro Próprio do Magistério. 

TÍTULO VIII
DOS DIREITOS E DEVERES

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS

Art. 64 - São direitos dos profissionais do magistério, além de outros previstos  no Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais: 
I – ter acesso às informações educacionais, bibliografia, materiais didáticos e outros instrumentos, 
bem como contar com orientação pedagógica que auxilie e estimule a melhoria de seu desempenho 
profissional e ampliação de seus conhecimentos;
II – ter oportunidade de frequentar cursos de formação, atualização e especialização 
profissional;
III – ter ambiente de trabalho, condições, instalações e materiais técnicos pedagógicos suficientes 
e adequados para que possa desenvolver com eficiência e eficácia suas funções;
IV – receber remuneração de acordo com a classe, nível de habilitação ou titulação, tempo de 
serviço, formação profissional continuada e jornada de trabalho; 
V – receber ajuda de custo e manutenção quando convocado para participar de cursos ou encontros 
educacionais representando a Secretaria Municipal de Educação fora do município;
VI – participar do processo de planejamento do Projeto Político-Pedagógico da instituição 
educacional ou da Secretaria Municipal de Educação;
VII – participar de programas permanentes e regulares de formação continuada. 

CAPÍTULO II
DOS DEVERES

Art. 65 - O profissional do magistério tem o dever constante de considerar a relevância social de 
sua profissão em razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverá:
I – preservar os princípios estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
II – reconhecer e respeitar as diferenças culturais, sociais, religiosas dos alunos e da 
comunidade escolar, valorizando os diferentes saberes e culturas, combatendo a exclusão e 
a discriminação;
III – participar da elaboração da proposta pedagógica de sua instituição educacional;
IV – participar de reuniões com pais e com outros profissionais de ensino;
V – participar de programas, projetos, reuniões, cursos, debates, seminários e grupos de trabalho, 
buscando o aperfeiçoamento, atualização e a capacitação profissional, bem como a qualidade 
do ensino, no âmbito de sua atuação;
VI – participar dos eventos voltados à formação profissional;
VII – promover a inclusão escolar, reforço de aprendizagem ou correção de problemas junto 
aos alunos da rede municipal de ensino;
VIII – participar de projetos de conscientização das famílias para a necessidade da frequência 
escolar das crianças do Município; 

ANEXO I
LEI N.º 868/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013

DESCRIÇÃO DO CARGO E FUNÇÕES
PROFESSOR 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
1.Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de 
forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;
2.Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de 
ensino e aprendizagem;
3.Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias 
metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;
4.Auxilia o educando em seu desenvolvimento para o exercício pleno de sua cidadania, 
proporcionando a compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante 
sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social;
5.Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, 
possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR ESPECÍFICAS EM 
ATIVIDADE DE DOCÊNCIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL.
1.Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
2.Avalia o rendimento dos alunos de acordo com os critérios de avaliação previstos no 
planejamento/plano de trabalho docente, em consonância com a proposta pedagógica, projeto 
político pedagógico e regimento escolar;
3.Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução de sua proposta pedagógica;
4.Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
5.Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
6.Participa do planejamento geral da escola;
7.Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino;
8.Participa da escolha do livro didático;
9.Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, 
e outros eventos da área educacional e correlatos;
10.Acompanha e orienta estagiários;
11.Zela pela integridade física e moral do aluno;
12.Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
13.Elabora projetos pedagógicos;
14.Participa de reuniões interdisciplinares;
15.Confecciona material didático;
16.Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros;
17.Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades educacionais 
especiais, para os setores específicos de atendimento;
18.Seleciona, apresenta e revisa conteúdos;
19.Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades educacionais 
especiais no ensino regular;
20.Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis 
e similares;
21.Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
22.Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa;
23.Participa do conselho de classe;
24.Prepara o aluno para o exercício da cidadania;
25.Incentiva o gosto pela leitura;
26.Desenvolve a autoestima do aluno;
27.Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola;
28.Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
29.Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos;
30.Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da 
legislação de ensino, principalmente no que se refere aos componentes curriculares;
31.Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-
aprendizagem;
32.Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento;
33.Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar além das 
questões externas como, por exemplo, a Prova e a Provinha Brasil;
34.Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;
35.Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de aproveitamento escolar do 
aluno;
36.Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
37.Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;
38.Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino;
39.Participa da gestão democrática da unidade escolar;
40.Executa outras atividades correlatas.
41.Compromete-se com o ensino de qualidade que vise a  aprendizagem das crianças.
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR NA FUNÇÃO 
ESPECÍFICA DE DIREÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E/OU ENSINO FUNDAMENTAL.
1. Dirige a escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, normas da Secretaria 
Municipal a Educação, Regimento Interno, decretos, calendário escolar, determinações e 
orientações superiores e disposições deste Plano de Carreira, de modo a garantir a consecução 
dos objetivos do processo educacional.
2. Representa a unidade escolar perante as autoridades, bem como em atos oficiais e 
atividades da comunidade.
3. Acompanha todas as atividades internas e externas da unidade escolar.
4. Convoca e preside as reuniões do Conselho Escolar.
5.  Acompanha as atividades e decisões da Associação de Pais, Mestres e Funcionários 
da Escola.
6. Coordena as reuniões e festividades da escola. 
7. Coordena o recebimento, registro, distribuição e expedição de correspondências, processos 
e documentos em geral que devam tramitar na escola.
8. Analisa toda a escrituração escolar e as correspondências recebidas, bem como mantém 
atualizados os registros e documentações do corpo docente, discente e demais servidores.
9. Mantém arquivo de todos os atos oficiais e legislação de interesse para a unidade escolar, 
dando ciência aos interessados.
10. Abre, rubrica e encerra todos os livros em uso da escola.

11. Elabora, juntamente com o Conselho Escolar e APMF o planejamento anual.
12.  Acompanha e participa da elaboração do projeto político-pedagógico da escola.
13. Busca soluções alternativas para eliminar os problemas de natureza administrativa e 
pedagógica da escola, responsabilizando-se com toda a equipe da unidade escolar pelos 
índices de desenvolvimento do processo educacional.
14. Organiza o horário do pessoal docente, técnico, administrativo e operacional. 
15. Coordena e participa da distribuição de turmas aos professores no início do ano letivo.
16. Participa do planejamento e execução de ações capacitadoras de formação continuada 
que visem o aperfeiçoamento profissional de sua equipe escolar e da rede municipal como 
um todo.
17. Fornece informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 
alunos.
18. Coordena a acomodação da demanda, inclusive a criação e supressão de classes, nos 
turnos de funcionamento, bem como a distribuição de classe por turnos.
19. Autoriza a matrícula e transferência de alunos.
20. Controla o cumprimento dos dias letivos, carga horária e horários de aulas 
estabelecidos.
21. Zela pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos.
22. Toma medidas de urgência em situações ocasionais e outras não previstas na legislação 
pertinente, comunicando imediatamente as autoridades superiores.
23. Encaminha à Secretaria Municipal da Educação, sempre que solicitado, relatório das 
atividades a unidade escolar.
24. Participa de todas as reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação.
25. Elabora a escala de férias dos servidores da escola, observada a legislação vigente e as 
normas emanadas da Secretaria Municipal da Educação.
26. Controla a frequência diária do pessoal docente, técnico, administrativo e operacional 
da unidade escolar e atesta sua frequência mensal.
27. Supervisiona o recebimento e uso do material pedagógico e de consumo, bem como 
providencia a sua reposição.
28. Utiliza com lisura e atendendo os princípios democráticos, os recursos financeiros 
colocados à disposição da escola, obedecendo o planejamento efetuado pelo Conselho 
Escolar. 
29. Acompanha a frequência dos alunos e verifica as causas de ausências prolongadas, 
consecutivas ou não, tomando as providências cabíveis.
30. Providencia o atendimento imediato ao aluno que adoecer ou for acidentado, comunicando 
o ocorrido aos pais ou responsáveis e à Secretaria Municipal da Educação.
31. Solicita, coordena, acompanha, controla e zela pelo cumprimento e oferta da merenda 
escolar.
32. Orienta e media conflitos entre os docentes e servidores.
33.  Aplica, por escrito, a pena de advertência aos docentes e funcionários da unidade escolar, 
quando necessário, comunicando imediatamente a Secretaria Municipal da Educação. 
 34. Apura irregularidades cometidas pelos docentes ou demais servidores da unidade escolar, 
elaborando relatório sobre elas, com juntada de documentação, encaminhando-o à Secretaria 
Municipal da Educação para providências. 
35. Executa todas as demais funções e atribuições pertinentes ao Diretor de Escola.
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR, NA FUNÇÃO 
ESPECÍFICA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU ENSINO FUNDAMENTAL.
1.Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação.
2.Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação.
3.Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente da 
unidade escolar.
4.Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.
5.Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos.
6.Elabora relatórios de dados educacionais.
7.Emite parecer técnico.
8.Zela pela integridade física e moral do aluno.
9.Participa e coordena as atividades de planejamento global da escola.
10.Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de 
ensino.
11.Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola.
12.Estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos.
13.Articula-se com órgãos gestores de educação e outros.
14.Participa da elaboração do currículo e calendário escolar.
15.Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis 
e outros.
16.Participa da análise do plano de organização das atividades dos professores, 
como: distribuição de turmas, horas/aula, horas/atividade, disciplinas e turmas sob a 
responsabilidade de cada professor.
17.Mantém intercâmbio com outras instituições de ensino.
18.Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas.
19.Acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar.
20.Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, 
cursos e outros eventos da área educacional e correlatas.
21.Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares.
22.Coordena as atividades de integração da escola com a família e a comunidade.
23.Coordena as reuniões do conselho de classe.
24.Contribui na preparação do aluno para o exercício da cidadania.
25.Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional.
26.Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar.
27.Contribui para aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da 
legislação de ensino.
28.Propõe a aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório da 
unidade escolar.
29.Planeja, executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da 
área de educação.
30.Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino.
31.Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que 
objetiva a democratização do ensino, através da participação efetiva da família e demais 
segmentos da sociedade.
32.Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando através de 
assessoramento aos professores, favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre 
a realidade do aluno.
33.Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas 
unidades escolares.
34.Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e 
conselho escolar.
35.Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação 
transmissão/produção de conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-político-
econômico.
36.Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos 
da educação básica.
37.Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e 
outras fontes de informação, a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno 
da escola.
38.Busca a modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, sugerindo 
sua participação em programas de capacitação e demais eventos.
39.Assessora o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de reprovação 
e evasão escolar.
40.Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvolvida pelo 
professor em sala de aula, na elaboração e implementação do projeto educativo da escola, 
consubstanciado numa educação transformadora.
41.Participa das atividades de elaboração do regimento escolar.
42.Participa da análise e escolha do livro didático.
43.Acompanha e orienta estagiários.
44.Participa de reuniões interdisciplinares.
45.Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades educacionais 
especiais, para os setores específicos de atendimento.
46.Promove a inclusão do aluno com deficiência no ensino regular e o respeito à 
diversidade.
47.Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos 
da escola.
48.Trabalha a integração social do aluno.
49.Orienta os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, 
levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas.
50.Divulga experiências e materiais relativos à educação.
51.Promove e coordena reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativas 
e pedagógicas da unidade escolar.
52.Acompanha estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus componentes 
e verificando o cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do processo 
educativo.
53.Executa outras atividades correlatas.
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL ESPECÍFICAS EM ATIVIDADE DE DOCÊNCIA NA INSTITUIÇÃO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
1.Desenvolve todas as atividades de higiene e alimentação das crianças, na relação de 
educar/cuidar;
2.Pesquisa e propõe práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às 
características das crianças da escola pública;
3.Participa das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando aprofundar 
conhecimentos pertinentes à educação;
4.Participa com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniões do 
conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola que 
exijam decisões coletivas;
5.Mantém-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores;
6.Participa da elaboração do Projeto Pedagógico da instituição educacional;
7.Divulga as experiências educacionais realizadas;
8.Indica material didático e bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares;
9.Participa de reuniões ordinárias e extraordinárias quando for convocado;
10.Cumpre e faz cumprir o horário e o calendário escolar;
11.Avalia o trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas diretrizes pedagógicas;
12.Colabora com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;
13.Incumbe das demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e 
ao processo de ensino-aprendizagem.
14. Organiza tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, 
pensamento e interação. 
15. Desenvolve atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do 
desenvolvimento infantil.
16. Assegura que a criança matriculada na Educação Infantil tenha as suas necessidades 
básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma adequada.
17. Executa suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e as 
especificidades da criança de até 5 (cinco) anos, em suas diferenças individuais, sociais, 
econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma.
18.  Trabalha com a diversidade.
19. Ministra aulas, com atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens 
significativas para as crianças, com atividades recreativas e trabalhos educacionais através 
de jogos, brincadeiras, materiais alternativos e colagens. 
20.  Realiza os planejamentos, registros e relatórios solicitados.
21. Acompanha e orienta as crianças durante as refeições, estimulando a aquisição de 
bons hábitos alimentares, auxiliando as crianças menores na ingestão de alimentos na 
quantidade e forma adequada, oferecer  mamadeira aos bebês , tomando o devido cuidado 
com o regurgito.
22. Cuida, estimula e orienta as crianças na aquisição de hábitos de higiene, troca fraldas, 
dar banho e escovação dos dentes.
23. Observa o comportamento das crianças durante o período de repouso e no desenvolvimento 
das atividades diárias, prestando os primeiros socorros , quando necessário e/ou relatando as 
ocorrências não rotineiras à Coordenação do CMEI, para providências subsequentes.
24.  Cuida do ambiente e dos materiais utilizados no desenvolvimento das atividades, 
organizando os objetos de uso pessoal das crianças.
25. Incumbe de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas 
emanadas da Secretaria Municipal de Educação.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL NA FUNÇÃO ESPECÍFICA DE DIREÇÃO NAS INSTITUIÇÕES 
DE  EDUCAÇÃO INFANTIL.
1. Dirige a escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, normas da 
Secretaria Municipal a Educação, Regimento Interno, decretos, calendário escolar, 
determinações e orientações superiores e disposições deste Plano de Carreira, de modo 
a garantir a consecução dos objetivos do processo educacional.
2. Representa a unidade escolar perante as autoridades, bem como em atos oficiais e 
atividades da comunidade.
3. Acompanha todas as atividades internas e externas da unidade escolar.
4. Convoca e preside as reuniões do Conselho Escolar.
5.  Acompanha as atividades e decisões da Associação de Pais, Mestres e Funcionários 
da Escola.
6. Coordena as reuniões e  festividades da escola. 
7. Coordena o recebimento, registro, distribuição e expedição de correspondências, 
processos e documentos em geral que devam tramitar na escola.
8. Analisa toda a escrituração escolar e as correspondências recebidas, bem como 
mantém atualizados os registros e documentações do corpo docente, discente e 
demais servidores.
9. Mantém arquivo de todos os atos oficiais e legislação de interesse para a unidade 
escolar, dando ciência aos interessados.
10. Abre rubrica e encerra todos os livros em uso da escola.
11. Elabora juntamente com o Conselho Escolar e APMF os planejamento anual.
12.  Acompanha e opina sobre a elaboração do projeto político-pedagógico da 
escola.
13. Busca soluções alternativas para eliminar os problemas de natureza administrativa 
e pedagógica da escola, responsabilizando-se com toda a equipe da unidade escolar 
pelos índices de desenvolvimento do processo educacional.
14. Organiza o horário do pessoal docente, técnico, administrativo e operacional. 
15. Participa da distribuição de classes aos professores no início do ano letivo.
16. Participa do planejamento e execução de ações capacitadoras de formação 
continuada que visem o aperfeiçoamento profissional de sua equipe escolar e da rede 
municipal como um todo.
17. Fornece informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento 
dos alunos.
18. Coordena a acomodação da demanda, inclusive a criação e supressão de classes, nos 
turnos de funcionamento, bem como a distribuição de classe por turnos.
19. Autoriza a matrícula e transferência de alunos.
20. Controla o cumprimento dos dias letivos, carga horária e horários de aulas 
estabelecidos.
21. Zela pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos.
22. Toma medidas de urgência em situações ocasionais e outras não previstas na 
legislação pertinente, comunicando imediatamente as autoridades superiores.
23. Encaminha à Secretaria Municipal da Educação, sempre que solicitado, relatório 
das atividades a unidade escolar.
24. Participa de todas as reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de 
Educação.
25. Elabora a escala de férias dos servidores da escola, observada a legislação vigente 
e as normas emanadas da Secretaria Municipal da Educação.
26. Fazer a chamada diária comunicando a autoridade competente as faltas, zelando 
para que se cumpra a frequência de no mínimo 60%.
26. Controla a frequência diária do pessoal docente, técnico, administrativo e 
operacional da unidade escolar e atesta sua frequência mensal.
27. Supervisiona o recebimento e uso do material pedagógico e de consumo, bem como 
providencia a sua reposição.
28. Utiliza com lisura e atendendo os princípios democráticos, os recursos financeiros 
colocados à disposição da escola, obedecendo o planejamento efetuado pelo Conselho 
Escolar. 
29. Acompanha a frequência dos alunos e verifica as causas de ausências prolongadas, 
consecutivas ou não, tomando as providências cabíveis.
30. Providencia o atendimento imediato ao aluno que adoecer ou for acidentado, 
comunicando o ocorrido aos pais ou responsáveis e à Secretaria Municipal da 
Educação.
31. Solicita, coordena, acompanha, controla e zela pelo cumprimento e oferta da 
merenda escolar.
32. Orienta e procura soluções para resolver pequenas infrações e atritos entre os 
docentes e servidores.
33.  Aplica, por escrito, a pena de advertência aos docentes e funcionários da unidade 
escolar, quando necessário, comunicando imediatamente a Secretaria Municipal da 
Educação. 
 34. Apura irregularidades cometidas pelos docentes ou demais servidores da unidade 
escolar, elaborando relatório sobre elas, com juntada de documentação, encaminhando-o 
à Secretaria Municipal da Educação para providências. 
35. Executa todas as demais funções e atribuições pertinentes ao Diretor de Escola.
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, NA FUNÇÃO ESPECÍFICA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, 
NAS INSTITUIÇÕES DE  EDUCAÇÃO INFANTIL.
01. Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação.
02. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação.
03. Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente 
da unidade escolar.
04. Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.
05. Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos 
humanos.
06. Elabora relatórios de dados educacionais.
07. Emite parecer técnico.
08. Zela pela integridade física e moral do aluno.
09. Participa e coordena as atividades de planejamento global da escola.
10. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas 
de ensino.
11. Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola.
12. Estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos.
13. Articula-se com órgãos gestores de educação e outros.
14. Participa da elaboração do currículo e calendário escolar.
15. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura,  e outros.
16. Participa da análise do plano de organização das atividades dos professores, 
como: distribuição de turmas, horas/aula, horas/atividade, disciplinas e turmas sob a 
responsabilidade de cada professor.
17.Mantém intercâmbio com outras instituições de ensino.
18.Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas.
19.Acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar.
20.Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, 
cursos e outros eventos da área educacional e correlatas.
21.Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares.
22. Coordena as atividades de integração da escola com a família e a comunidade.
23.Coordena as reuniões do conselho de classe.
24.Contribui na preparação do aluno para o exercício da cidadania.
25.Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional.
26.Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar.
27.Contribui para aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento 
da legislação de ensino.
28.Propõe a aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório 
da unidade escolar.
29.Planeja, executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal 
da área de educação.
30.Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino.
31.Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que 
objetiva a democratização do ensino, através da participação efetiva da família e demais 
segmentos da sociedade.
32.Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando através de 
assessoramento aos professores, favorecendo a construção coletiva do conhecimento 
sobre a realidade do aluno.
33.Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas 
unidades escolares.
34.Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e 
conselho escolar.
35.Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação 
transmissão/produção de conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-
político-econômico.
36.Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos 
da educação básica.
37.Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos 
e outras fontes de informação, a fim de colaborar na fase de discussão do currículo 
pleno da escola.
38.Busca a modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, 
sugerindo sua participação em programas de capacitação e demais eventos.
39.Assessora o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de reprovação 
e evasão escolar.
40.Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvolvida pelo 
professor em sala de aula, na elaboração e implementação do projeto educativo da 
escola, consubstanciado numa educação transformadora.
41.Participa das atividades de elaboração do regimento escolar.
42.Participa da análise e escolha do livro didático.
43.Acompanha e orienta estagiários.
44.Participa de reuniões interdisciplinares.
45.Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades 
educacionais especiais, para os setores específicos de atendimento.
46.Promove a inclusão e do aluno portador de necessidades especiais no ensino 
regular.
47. Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e 
administrativos da escola.
48. Trabalha a integração social do aluno e o respeito à diversidade.
49. Orienta os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, 
levantando e selecionando, em conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas.
50. Divulga experiências e materiais relativos à educação.
51. Promove e coordena reuniões com o corpo docente, discente e equipes 
administrativas e pedagógicas da unidade escolar.
52. Acompanha estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus 
componentes e verificando o cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia 
do processo educativo.
53. Executa outras atividades correlatas
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ANEXO II 
LEI N.º 868/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

QUADRO DE CARGOS E VAGAS 

QUADRO PERMANENTE 

 

NOMENCLATURA / CARGO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL NÚMERO DE VAGAS 

PROFESSOR  20 horas  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

40 horas 

(CMEIs) 
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ANEXO III - Tabela de vencimentos – Professor com jornada de 20 horas semanais 
LEI N.º 868/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013 
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ANEXO IV -  Tabela de vencimentos – Professor com jornada de 40 horas semanais 
LEI N.º 868/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 
Estado do Paraná 

CNPJ N.º 76.970.318/0001-67 
Av. Antonio Veiga Martins, 80/82 – Telefax: (44) 3440-1221 

E-mail: pminaja@uol.com.br 

 

49 
 

ANEXO IV -  Tabela de vencimentos – Professor com jornada de 40 horas semanais 
LEI N.º 868/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013 
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ANEXO IV -  Tabela de vencimentos – Professor com jornada de 40 horas semanais 
LEI N.º 868/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013 
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ANEXO IV -  Tabela de vencimentos – Professor com jornada de 40 horas semanais 
LEI N.º 868/2013, DE 22 DE AGOSTO DE 2013 

 

 

 

IX – participar do Censo, da chamada e da efetivação das matrículas escolares na rede municipal 
de ensino;
X – participar da realização de pesquisas na área de educação; 
XI – participar da organização de festividades, feiras e outros eventos destinados a divulgar a 
arte, a ciência e a cultura local e nacional no âmbito de sua atuação, desde que estabelecidos no 
calendário escolar; 
XII – participar da organização de eventos destinados a comemorar datas significativas nacionais, estaduais 
e municipais, no âmbito de sua atuação, estabelecidos em calendário escolar;
XIII – atuar visando assegurar o pleno desenvolvimento da criança, a proteção integral aos seus direitos, 
o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho;
XIV – participar da organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade;
XV – organizar, planejar e ministrar aulas, com conteúdos anteriormente definidos nas propostas 
pedagógicas curriculares;
XVI – orientar os alunos na formulação e implementação de projetos de pesquisa, leitura e utilização 
de textos literários e didáticos indispensáveis ao seu desenvolvimento;
XVII – aplicar diferentes instrumentos de avaliação em variadas situações de aprendizagem para 
possibilitar o desenvolvimento das capacidades dos alunos;
XVIII – adequar o processo de ensino e aprendizagem de forma a atender as necessidades dos alunos;
XIX – monitorar continuamente o progresso dos alunos;
XX – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o Projeto Político-Pedagógico da instituição 
educacional e a Proposta Pedagógica Curricular;
 XXI – elaborar programas e planos de aula, relacionando e confeccionando material didático a 
ser utilizado;
XXII – elaborar material destinado à divulgação do pensamento, da arte e do saber, nos termos da 
Constituição Federal, art. 206, II;
XXIII – elaborar material destinado à conscientização dos alunos para preservação do patrimônio 
artístico, histórico, cultural e ambiental do País, Estado e Município;
XXIV – comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, ministrando aulas nos 
dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar dos períodos dedicados às atividades 
complementares ao exercício da docência;
XXV – colaborar com a organização das atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade;
XXVI – prestar assistência, suporte, informações ou denúncia quando couber, aos órgãos encarregados 
do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente;
XXVII – manter na instituição educacional, documentos relacionados a vida escolar, controle de 
frequência e demais registros oficiais dos alunos. 

TÍTULO IX
DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO

CAPÍTULO ÚNICO
DO ENQUADRAMENTO NA TABELA DE VENCIMENTOS

Art. 66 - Os atuais integrantes do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de Inajá, 
estáveis, concursados, regulares e habilitados, serão enquadrados no Novo Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração, obedecidos os critérios estabelecidos nesta Lei.
I – O enquadramento obedecerá o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério no Magistério 
Público Municipal de Inajá, para fins a apuração do nível de enquadramento.
II – A titulação acadêmica dos atuais professores no momento da aprovação da presente Lei.
III – Os direitos adquiridos.
§ 1º – Se o enquadramento resultar em redução salarial será assegurado a revisão para novo 
reenquadramento.
Art. 67 - Os professores que se encontrem à época de implantação do Novo Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração em licença para tratamento de assuntos de interesse particular, serão reenquadrados 
por ocasião da reassunção, desde que atendam os requisitos.
Art. 68 - O professor que, ao ser enquadrado, sentir-se prejudicado poderá requerer reavaliação junto 
a Comissão para Enquadramento no Quadro do Magistério Público Municipal de Inajá dentro de um 
prazo de 30 (trinta) dias da publicação daquele ato.

TÍTULO X
DA READAPTAÇÃO 

Art. 69 - Readaptação é o provimento do funcionário em cargo mais compatível com a sua capacidade 
física ou intelectual.
§ 1º - A readaptação verificar-se-á:
I - quando ficar comprovada a modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, 
que lhe diminua a eficiência para a função;
II - quando o nível de desenvolvimento mental do funcionário não mais corresponder às exigências 
da função.
§ 2º - O processo de readaptação baseado nos incisos I e II, do parágrafo anterior, será realizado mediante 
laudo firmado por perícia médica oficial designada ou acolhida pelo Município de Inajá.
§ 3º - A readaptação não acarretará redução de vencimento e vantagens legais efetivamente percebidos, 
assegurando-se sempre a condição de efetivo exercício das funções de magistério de que trata o 
inciso V, do Art. 3º, desta Lei.
§ 4º - O professor afastado de sala de aula com base em laudo médico da perícia designada ou 
acolhida pelo Município de Inajá permanecerá suprido na demanda de professor, com a jornada de 
trabalho do cargo efetivo.
§ 5º - O afastamento, mesmo definitivo, não acarretará diminuição ou qualquer alteração de verbas 
remuneratórias percebidas pelo professor, mantendo os mesmos direitos como se em sala de aula 
estivesse.

TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 70 - É instituída a Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, 
com a finalidade de:
I – orientar a sua implantação e operacionalização;
II – acompanhar, avaliar e propor medidas necessárias à sua execução;
III – participar da elaboração de suas normas reguladoras;
IV – participar do processo de enquadramento dos profissionais do magistério, conforme disposições 
estabelecidas no Plano de Carreira.
Art. 71 - A Comissão de Gestão do Plano de Carreira será composta de forma paritária por dois 
representantes da Secretaria Municipal de Educação, 01(um) representante da Secretaria de 
Administração, 01 representante da Secretaria de Finanças, 01(um) representante da Procuradoria 
Jurídica e 05(cinco) representantes dos professores, indicados por seus pares. 
I – dentre os representantes da Secretaria Municipal de Educação, obrigatoriamente fará parte o 
Secretário Municipal de Educação.
II – O Secretário Municipal de Educação será presidente nato da comissão de Gestão do Plano de 
Carreira.
III - A alternância dos membros representantes dos professores verificar-se-á a cada 2 (dois) anos sendo 
que cada integrante somente poderá ser reconduzido para um mandato consecutivo.
Art. 72 - As regulamentações previstas nesta Lei só poderão sofrer alterações com a aprovação da 
maioria dos membros da Comissão de Gestão.
Art. 73 - O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de que trata esta lei será revisado a cada três 
anos, a contar da data de sua publicação.
Art. 74 - Ao integrante do Magistério Público Municipal de Inajá são assegurados, nos termos da 
Constituição Federal, além do direito à livre associação sindical os seguintes direitos, dentre outros 
dela decorrentes:
I - ser representado pelo sindicato, inclusive como substitutivo processual;
II - inamovibilidade do dirigente sindical, até 01 (um) ano após o final do mandato, exceto se a 
pedido;
III - descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades 
e contribuições definidas em assembleia geral da categoria.
Art. 75 – O Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de 
Inajá, será implantado de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei.
Art. 76 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias. 
Art. 77 - As normas previstas neste Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público 
Municipal têm caráter suplementar e específico, aplicando-se aos integrantes do Quadro Próprio do 
Magistério Público de Inajá, as normas constantes no Estatuto do Servidor Público Municipal de 
Inajá, naquilo que couber. 
Art. 78 - Os professores em efetivo exercício na data da publicação desta Lei serão enquadrados no 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Inajá, num prazo 
máximo de 90 (noventa) dias.
Art. 79 - Os professores integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal poderão perceber 
outras vantagens pecuniárias devidas aos servidores municipais, nessa condição, quando não 
conflitantes com o disposto nesta Lei. 
Art. 80 – Ficam vedadas aos aposentados e pensionistas quaisquer das formas de progressão e 
crescimento previstos nesta Lei.
Parágrafo Único. Os proventos de aposentadoria e pensões dos professores, alcançados pelo art. 7º 
da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, 
de 5 de julho de 2005, serão revistos na mesma proporção e data em que se modificar o Vencimento 
Básico da Carreira dos professores efetivos em atividade.
Art. 81 - As disposições desta Lei aplicam-se, no que não for peculiar da Carreira por ela instituída, 
aos integrantes do Magistério Público Municipal de Inajá nela não incluídos.
Art. 82 - Integram a presente Lei os Anexos de I a IV. 
Art. 83 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros retroativos 
ao mês de janeiro do corrente ano, sendo que as diferenças salariais a que fizer jus cada professor, 
serão pagas em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, a partir do mês de fevereiro de 2014 ( dois mil e 
quatorze).  Revogando as disposições em contrário, em especial a Lei n° 589/2001 de 24 de dezembro 
de 2001 e suas alterações posteriores e demais disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Inajá, em 22 de agosto de 2013.

ALCIDES ELIAS FERNANDES
Prefeito Municipal


