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Gabinete do Prefeito
LEI N.º 4.114/13 

 
 

Altera o art. 23-D da Lei Municipal nº 
2.748/2006, de 10 de outubro de 2006; e dá 
outras providências.  
 

  
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou 

e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte 
 

  
LL                              EE                               II   

 

  
Art. 1.º O art. 23-D da Lei 2.748/2006, de 10 de outubro de 2006, 

incluído pela Lei 4.051/13, de 17 de maio de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 23-D. Os loteamentos fechados residenciais em zona rural 
deverão atender os mesmos requisitos contidos na Lei de Uso e Ocupação do 
Solo (Lei n.º 2.747/2006), tabela do Anexo I e II para Zona Residencial ZRE-
1, exceto a área mínima de terreno por unidade residencial que deve ser de 
01 (uma) unidade de residência a cada 400,00 (quatrocentos) metros 
quadrados do terreno e a metragem mínima de terreno de 400,00 
(quatrocentos) metros quadrados”. 

 
Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3.º Revoga-se o Art. 2º da Lei Municipal n.º 4.075/13 e demais 

disposições em contrário. 
 
 
Cianorte – Paraná, em 05 de Agosto de 2.013. 
 
 
 
 
 
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO 
   PREFEITO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 270/2013

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas 
do dia 19 de Agosto de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de armários para condiciona-
mento dos equipamentos de proteção individual dos integrantes do Corpo de 
Bombeiros de Cianorte.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Agosto de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 271/2013

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas 
do dia 19 de Agosto de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha, 
limpeza e higiene e pilhas para uso no quartel do Corpo de Bombeiros de 
Cianorte, mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Agosto de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 272/2013

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 10:30 horas 
do dia 19 de Agosto de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
menor preço, com o seguinte objeto: Locação de betoneiras, martelo demolidor 
e rompedor, compactador de percussão, maquina de lavar, caminhão muck, ser-
ras, andaimes e abrigo móvel para utilização em obras diversas do município, 
mediante sistema de registro de preços.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Agosto de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 011/2013

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. 
Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:00 horas 
do dia 23 de Agosto de 2013, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, 
tipo menor preço. Objeto: Contratação de empresa para execução de pista de 
caminhada nos jardins Universidade I, II e III. Valor Máximo: R$ 107.811,13 
(cento e sete mil oitocentos e onze reais e treze centavos). Prazo para execu-
ção: 60 (sessenta) dias. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário 
de expediente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos 
deverão ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 
3619-6208, 3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 05 de Agosto de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICIPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 568/2013-SEC/ADM

 
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções legais, e
RESOLVE:
 Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor municipal 
CELSO LINO ALVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGEN-
TE ADMINISTRATIVO, no período de 01/08/2013 a 15/08/2013, devido às 
necessidades do Município.
 Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser 
definida pela administração.
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 569/2013-SEC/ADM

 
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-
ções legais, e
RESOLVE:
 Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias da servidora municipal 
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA, ocupante do cargo de provimento 
em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no 
período de 02/08/2013 a 30/08/2013, devido às necessidades do Município.
 Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser 
definida pela administração.

Div. de Recursos Humanos

 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 577/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
RESOLVE:
 Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias da servidora municipal 
GLAUCILENE GOMES AGUILA PORCEL, ocupante do cargo em comissão 
de CHEFE DE GABINETE, no período de 01/08/2013 a 15/08/2013, devido às 
necessidades do Município.
 Art. 2º - O novo período para o gozo dos dias será em data a ser 
definida pela administração.
 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 02 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICIPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público reali-
zado em 25 de outubro de 2009, de acordo com o Edital 003/2009 de 18 de 
setembro de 2009.
A candidata deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 
21 de agosto de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12:45 
horas, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional(Exame pré-admissio-
nal), e os exames abaixo relacionados.
O não comparecimento da candidata no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e a não apresentação na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
CARGO: PROFESSORA
NOME     CLASSIFICAÇÃO
ERICA MANZOTTI     197°

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raios-X do Tórax e Coluna e avaliação de 
um médico otorrinolaringologista;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar para o exercício do cargo 
(fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs: Trazer os originais para conferência.
Cianorte, 05 de agosto de 2013

___________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca  as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público rea-
lizado em 24 de março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de 
fevereiro de 2013.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
dia 21 de agosto de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-
-admissional), e o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário 
acima mencionado implicará na perda automática do direito a nomeação.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
NOME     CLASSIFICAÇÃO
CLAUDIA REGINA DE SOUZA LAUTON   15°

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna, exame médico 
de um Otorrinolaringologista e exame de sanidade física;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs.: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência. 
Cianorte, 05 de agosto de 2013

____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca  as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação 
para o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público rea-
lizado em 24 de março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de 
fevereiro de 2013.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no 
dia 21 de agosto de 2013, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 
12h:45min, munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-
-admissional), e o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário  acima mencionado implicará na perda automática do direito 
a nomeação.
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME     CLASSIFICAÇÃO
JAQUELINY FELIX CORREIA    11°

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho;
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);

•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna;
•Comprovante de escolaridade e histórico escolar (fotocópia);
•Comprovante de Habilitação Legal para o exercício do cargo ( Licença 
Profissional); 
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
•Obs.: Trazer todos os documentos originais para realização da conferência. 
Cianorte, 05 de agosto de 2013

____________________________________________
MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA

CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 570/2013-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, WILSON YAGUESHITA, do cargo de provimento em 
comissão de MÉDICO, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 571/2013-SEC/ADM

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
 Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8401 de 
29 de julho de 2013, 
RESOLVE:
 Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora municipal KEILA 
CRISTINA PETTENAZZI RIBEIRO, do cargo de provimento efetivo de 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, a partir de 04 de agosto de 2013. 
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 572/2013-SEC/ADM.

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
 Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 8506, de 
31 de julho de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora pública municipal, 
ANA LUCIA FARIA ROCHA, referente ao Contrato por Prazo Indeterminado, 
Regime C.L.T., no qual exerce o emprego público de AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM - PSF, do Programa Saúde da Família, da Secretaria Municipal de 
Saúde, a partir de 01 de agosto de 2013.
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 31 de julho de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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MUNICÍPIO DE CIANORTE

PORTARIA Nº 573/2013-SEC/ADM.

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista o contido no processo protocolado nº 8612, de 01 de agosto de 
2013,
 RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, a pedido, a servidora municipal ANGELA MARIA 
ALMEIDA VIEIRA, do cargo de provimento em comissão de ADMINISTRA-
DORA DISTRITAL DE SÃO LOURENÇO, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 02 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 574/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprova-
ção em concurso público, MAGDA LAISE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
de provimento efetivo de FARMACÊUTICA, do grupo ocupacional de saúde, 
constante do anexo V, da lei n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, 
Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no 
Regime Estatutário da lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo venci-
mento atribuído ao grau G 78 da tabela de vencimentos do município, a partir 
de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
    PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 591/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua apro-
vação em concurso público, TARLIS SUELEN MOURA FAE, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de NUTRICIONISTA, conforme lei nº 1.713/95 
de 12/12/1995, do grupo ocupacional da saúde, constante do anexo VI, da lei 
n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei 
n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 
63 da tabela de vencimentos do município, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 598/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, e
 Tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 7511, de 
03 de julho de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - TORNAR PÚBLICO, a perda de direito de CAROLINA 

DIAS DE CARVALHO, classificada em 21º (vigésimo primeiro) lugar, para o 
cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS ll, no Concurso Público, regulamentado 
pelo Edital n.º 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013, sendo seu edital de con-
vocação, publicado no órgão oficial do Município, Folha Regional de Cianorte, 
Edição nº 719, de 15 de junho de 2013 e tendo sido nomeado a partir de 01 de 
julho de 2013, por meio da Portaria n° 487/2013, publicada no órgão oficial 
do Município, Folha Regional de Cianorte, Edição nº 731, de 29 de junho de 
2013, por não ter cumprido as exigências da Lei n° 1.267/90, artigo 21.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 575/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua apro-
vação em concurso público, ELISEU YOSHIMOTO, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS I, do grupo ocupacional 
de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, da lei 
n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei 
n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 
30 da tabela de vencimentos do município, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 576/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua apro-
vação em concurso público, ROBSON LEANDRO CALISTRO, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS I, do grupo 
ocupacional de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, 
da lei n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 
dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei 
n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 
30 da tabela de vencimentos do município, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 578/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 08 
de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprovação 
em concurso público, SONIA MARIA SANTIAGO GARBELINI, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS lI, do grupo ocu-
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pacional de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, da 
lei n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei n.º 
1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 30 da 
tabela de vencimentos do município, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 580/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua apro-
vação em concurso público, ANA PAULA SILVA, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS lI, do grupo ocupacional 
de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, da lei 
n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei 
n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 
30 da tabela de vencimentos do município, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 581/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua apro-
vação em concurso público, AGNALDO PAULO DA SILVA, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS lI, do grupo 
ocupacional de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, 
da lei n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos 
dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei 
n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 
30 da tabela de vencimentos do município, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 582/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
 RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprova-
ção em concurso público, MARIA DE LOURDES BARANOVSKI RADAEL, 
para exercer o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS lI, 
do grupo ocupacional de manutenção, operação e serviços gerais, constante 
do anexo IV, da lei n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira 

e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime 
Estatutário da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento 
atribuído ao grau G 30 da tabela de vencimentos do município, a partir de 05 
de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 583/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprova-
ção em concurso público, ADRIANA YASOYAMA BIAZOTTO DA SILVA, 
para exercer o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS lI, 
do grupo ocupacional de manutenção, operação e serviços gerais, constante 
do anexo IV, da lei n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira 
e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime 
Estatutário da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento 
atribuído ao grau G 30 da tabela de vencimentos do município, a partir de 05 
de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 579/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua apro-
vação em concurso público, ROSANA CRISTINA ESTEVAM PAULINO 
SEPULVEDA, para exercer o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR 
DE SERVIÇOS lI, do grupo ocupacional de manutenção, operação e serviços 
gerais, constante do anexo IV, da lei n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de 
Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Cianor-
te, no Regime Estatutário da Lei n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo 
vencimento atribuído ao grau G 30 da tabela de vencimentos do município, a 
partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 584/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprova-
ção em concurso público, EDUARDO ISHII NECKEL, para exercer o cargo 
de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS lI, do grupo ocupacio-
nal de manutenção, operação e serviços gerais, constante do anexo IV, da lei 
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n.º 1.344/91, de 28/08/91, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no Regime Estatutário da Lei 
n.º 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G 
30 da tabela de vencimentos do município, a partir de 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 585/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua 
aprovação em concurso público, CLAUDIA BERNARDO DO PRADO, para 
exercer o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
do grupo ocupacional de saúde, constante do anexo V da Lei Nº 1.344/91, 
de 28/08/1991, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais de Cianorte, no regime estatutário da Lei Nº 1.267/90, de 
11/09/1990, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Mu-
nicípio de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G-48 da tabela 
geral de vencimentos do município, a partir do dia 05 de agosto de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
    PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 586/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua 
aprovação em concurso público, SAMANTHA ISIS DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
do grupo ocupacional de saúde, constante do anexo V da Lei Nº 1.344/91, 
de 28/08/1991, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais de Cianorte, no regime estatutário da Lei Nº 1.267/90, de 
11/09/1990, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Mu-
nicípio de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G-48 da tabela 
geral de vencimentos do município, a partir do dia 05 de agosto de 2013. 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
    PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 587/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua apro-
vação em concurso público, ANA LUCIA FARIA ROCHA, para exercer o car-
go de provimento efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, do grupo ocupa-
cional de saúde, constante do anexo V da Lei Nº 1.344/91, de 28/08/1991, do 
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais 
de Cianorte, no regime estatutário da Lei Nº 1.267/90, de 11/09/1990, do Re-

gime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, 
percebendo vencimento atribuído ao grau G-48 da tabela geral de vencimentos 
do município, a partir do dia 05 de agosto de 2013. 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
    PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 588/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua 
aprovação em concurso público, KEILA CRISTINA PETTENAZZI RIBEI-
RO, para exercer o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO DE ENFER-
MAGEM, do grupo ocupacional de saúde, constante do anexo V da Lei Nº 
1.344/91, de 28/08/1991, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos 
Servidores Públicos Municipais de Cianorte, no regime estatutário da Lei Nº 
1.267/90, de 11/09/1990, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau 
G-48 da tabela geral de vencimentos do município, a partir do dia 05 de agosto 
de 2013. 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
    PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 589/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua 
aprovação em concurso público, JULIANA MOREIRA DE SOUZA, para 
exercer o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
do grupo ocupacional de saúde, constante do anexo V da Lei Nº 1.344/91, 
de 28/08/1991, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais de Cianorte, no regime estatutário da Lei Nº 1.267/90, de 
11/09/1990, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Mu-
nicípio de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G-48 da tabela 
geral de vencimentos do município, a partir do dia 05 de agosto de 2013. 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
    PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 590/2013-SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do concurso público realizado em 24 de 
março de 2013, de acordo com o edital de Concurso Público nº 001/2013, de 
08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista a sua apro-
vação em concurso público, PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, para 
exercer o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
do grupo ocupacional de saúde, constante do anexo V da Lei Nº 1.344/91, 
de 28/08/1991, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais de Cianorte, no regime estatutário da Lei Nº 1.267/90, de 
11/09/1990, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Mu-
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nicípio de Cianorte, percebendo vencimento atribuído ao grau G-48 da tabela 
geral de vencimentos do município, a partir do dia 05 de agosto de 2013. 
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
    PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 593/2013 - SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do Concurso Público para Emprego Pú-
blico realizado em 24 de março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso 
Público para Emprego Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - CONTRATAR por prazo indeterminado, FILIPE NATAN 
NASCIMENTO FAGNANI, para exercer o emprego público de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, a partir do dia 05 de agosto de 2013, atuando 
no Programa de Saúde da Família – PSF, aprovada no Concurso Público para 
contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, percebendo 
vencimentos de acordo com a Lei Municipal nº 3.077/2008, de 28 de abril de 
2008, reajustado pela Lei nº 4.005/2013, de 19 de março de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 592/2013 - SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do Concurso Público para Emprego Pú-
blico realizado em 24 de março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso 
Público para Emprego Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - CONTRATAR por prazo indeterminado, TATIANE 
MACEDO DOS REIS, para exercer o emprego público de AGENTE CO-
MUNITÁRIO DE SAÚDE, a partir do dia 05 de agosto de 2013, atuando no 
Programa de Saúde da Família – PSF, aprovada no Concurso Público para 
contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, percebendo 
vencimentos de acordo com a Lei Municipal nº 3.077/2008, de 28 de abril de 
2008, reajustado pela Lei nº 4.005/2013, de 19 de março de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 594/2013 - SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do Concurso Público para Emprego Pú-
blico realizado em 24 de março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso 
Público para Emprego Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - CONTRATAR por prazo indeterminado, PRISCILA AN-
DREIA TUPÃ, para exercer o emprego público de AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE, a partir do dia 05 de agosto de 2013, atuando no Programa de 
Saúde da Família – PSF, aprovada no Concurso Público para contrato regido 
pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, percebendo vencimentos de 
acordo com a Lei Municipal nº 3.077/2008, de 28 de abril de 2008, reajustado 
pela Lei nº 4.005/2013, de 19 de março de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 595/2013 - SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do Concurso Público para Emprego Pú-
blico realizado em 24 de março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso 
Público para Emprego Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - CONTRATAR por prazo indeterminado, ADRIANA LE-
MOS DA COSTA, para exercer o emprego público de AGENTE COMUNITÁ-
RIO DE SAÚDE, a partir do dia 05 de agosto de 2013, atuando no Programa 
de Saúde da Família – PSF, aprovada no Concurso Público para contrato regido 
pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, percebendo vencimentos de 
acordo com a Lei Municipal nº 3.077/2008, de 28 de abril de 2008, reajustado 
pela Lei nº 4.005/2013, de 19 de março de 2013.
 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 596/2013 - SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do Concurso Público para Emprego Pú-
blico realizado em 24 de março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso 
Público para Emprego Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - CONTRATAR por prazo indeterminado, THENEFFER 
ALVES BARAVIERA, para exercer o emprego público de AGENTE CO-
MUNITÁRIO DE SAÚDE, a partir do dia 05 de agosto de 2013, atuando no 
Programa de Saúde da Família – PSF, aprovada no Concurso Público para 
contrato regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, percebendo 
vencimentos de acordo com a Lei Municipal nº 3.077/2008, de 28 de abril de 
2008, reajustado pela Lei nº 4.005/2013, de 19 de março de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
PORTARIA Nº 597/2013 - SEC/ADM

 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e
 Tendo em vista o resultado do Concurso Público para Emprego Pú-
blico realizado em 24 de março de 2013, de acordo com o Edital de Concurso 
Público para Emprego Público nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 2013,
RESOLVE:
 Art. 1º - CONTRATAR por prazo indeterminado, GLAUCIA ELAI-
NE DE SOUZA, para exercer o emprego público de AGENTE COMUNITÁ-
RIO DE SAÚDE, a partir do dia 05 de agosto de 2013, atuando no Programa 
de Saúde da Família – PSF, aprovada no Concurso Público para contrato regido 
pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, percebendo vencimentos de 
acordo com a Lei Municipal nº 3.077/2008, de 28 de abril de 2008, reajustado 
pela Lei nº 4.005/2013, de 19 de março de 2013.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 01 de agosto de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 21/2013 PMC/CON-
SELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SÃO LOU-

RENÇO – CODECOL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 
4.091/13, DE 26 DE JUNHO DE 2013.

CONVENENTES:

Secretaria de Finanças
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MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100, inscrito 
no CNPJ sob o nº 76.309.806/0001-28, neste ato, devidamente representado 
pelo Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, 
brasileiro, casado, empresário em pleno exercício de seu mandato e funções, 
residente e domiciliado em Cianorte, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
Identidade nº 1.554.531-3/Pr, e inscrito no CPF/MF sob nº 258.569.019-91 e 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE SÃO LOU-
RENÇO - CODECOL, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na Rua 
Tico-Tico, S/N, Distrito de São Lourenço Município de Cianorte, inscrito no 
CNPJ Sob o nº 79.079.232/0001-37, neste ato, representada por seu Presidente, 
Senhor WALDEREI FIORIN, brasileiro, casado, Produtor Rural, portador da 
Cédula de Identidade nº 6.08290-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 
024.486.529-96.

CLÁUSULA PRIMEIRA:
De acordo com a Lei Municipal nº 4.091/13, de 26 de junho de 2013, resolve 
ambas as partes realizar um acréscimo no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil 
Reais), na Contribuição Financeira do Conselho de Desenvolvimento Comu-
nitário de São Lourenço, constante da Lei Municipal nº 3.870/2012 de 27 de 
junho de 2012, alterada pela Lei Municipal nº 3.958/2012, de 27 de novembro 
de 2012, alterada pela Lei Municipal nº 3.989/13, de 20 de fevereiro de 2013.

Parágrafo Único: O Município repassará à Entidade recursos 
financeiro para apoiar as despesas voltadas ao desenvolvimento de São Louren-
ço do Município de Cianorte-Pr, no montante de R$120.000,00 (Cento e Vinte 
Mil Reais), que serão repassados até 31 de dezembro de 2013. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO
Os recursos do acréscimo na Contribuição Financeira correrão por conta da 
dotação do orçamento vigente sob a seguinte classificação:
Dotação - 02.001.04.1220004.2.006.3.3.50.4.1
Discriminação – Apoio ao Desenvolvimento Regional - Contribuições
Fonte de Recursos – 01000 Recursos Livres
Saldo Orçamentário – R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
vênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de julho de 2013.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO               WALDEREI FIORIN
                        PREFEITO                                                PRESIDENTE   

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – PREGÃO PRESENCIAL nº 273/2013 

O Município de Cianorte, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento 
a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Prefeito Sr. Claudemir 
Romero Bongiorno, e de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta 
Licitação, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços, 
tipo menor preço para o seguinte: Contratação de empresa para fornecimento 
de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
veículos da Secretaria Municipal de Saúde..
As propostas deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura do 
Município, até as 09:00 do dia 20 de Agosto de 2013. A abertura e julgamento 
das propostas estão marcados para as 09:30 do dia 20 de Agosto de 2013.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser exami-
nados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Comissão de Licitações.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de Agosto de 2013.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

 

Secretaria de Saúde
 Setor de Licitação

Secretaria de Educação
Div. de Cultura
REGIMENTO INTERNO DA 

II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CIANORTE

CAPITULO I – DOS OBJETIVOS
Art.1º A Conferência Municipal de Cultura, convocada pelo PREFEITO MU-
NICIPAL DE CIANORTE através do Decreto Municipal nº.114, de 25 de Julho 
de 2013, publicado em 28 de Julho 2013 e afixado em locais públicos é etapa 
integrante da 3ª Conferência Nacional de Cultura, e terá os seguintes objetivos:
I – Propor estratégias de articulação e cooperação institucional com demais 
entes públicos municipais e destes com a sociedade civil e comunidades tradi-
cionais que dinamizem a participação e controle social na gestão das políticas 
públicas de cultura para implementação e consolidação do Sistema Municipal 
de Cultura, envolvendo seus  respectivos componentes;
II - Debater experiências de elaboração e implementação do Plano Municipal 
de Cultura ao socializar metodologias e conhecimentos;
III - Discutir a cultura local nos seus aspectos de identidade, da memória, da 
produção simbólica, da gestão, da sua proteção e salvaguarda, da participação 
social e da plena cidadania;
IV - Propor estratégias para reconhecimento e fortalecimento da cultura como 
um dos fatores determinantes do desenvolvimento sustentável;
V - Promover o debate, intercâmbio e compartilhamento de conhecimentos, 
linguagens e práticas, valorizar o fomento, a formação, a criação, a divulgação 
e preservação da diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões;
VI - Propor estratégias para proporcionar aos fazedores de cultura locais o 
acesso aos meios de produção, assim como propor estratégias para universali-
zar seu acesso à produção e à fruição dos bens, serviços e espaços culturais;
VII - Fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes 
locais em prol da Cultura;
VIII – Contribuir para a integração das políticas públicas locais que apresen-
tam interface com a cultura; e
IX – Avaliar os resultados obtidos na Conferência Municipal de Cultura 
anterior. 

CAPÍTULO II – DO TEMÁRIO
Art.2º O tema geral da II Conferência Municipal de Cultura será “UMA 
POLÍTICA DE ESTADO PARA  A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE CULTURA”, na organização da gestão e no desenvolvimen-
to da cultura local, estadual e nacional, definido no artigo 2º do Regimento 
Interno da 3ª Conferência Nacional de Cultura.
Art. 3° Observados os princípios e objetivos do Plano Nacional de Cultura, 
definidos na Lei Federal nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, os temas da 
Conferência Municipal de Cultura estarão alinhados com as diretrizes e metas 
do PNC e constituirão os seguintes eixos e sub-eixos temáticos, sem prejuízo 
das questões locais:
I – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA - Foco: 
Impactos da Emenda Constitucional do SNC na organização da gestão cultural 
e na participação social nos Municípios.
1.Marcos Legais, Participação e Controle Social e Funcionamento dos Siste-
mas Municipais e Setoriais de Cultura, de acordo com os Princípios Constitu-
cionais do SNC;
2.Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e Implementação de 
Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores, Governa-
mentais e Não Governamentais, e Conselheiros de Cultura;
3.Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de Financiamento Público 
da Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais;
4.Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa.

II - PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL - Foco: O 
fortalecimento da produção artística e de bens simbólicos e da proteção e pro-
moção da diversidade das expressões culturais, com atenção para a diversidade 
étnica e racial.
1.Criação, produção, preservação, intercâmbio e circulação de Bens Artísticos 
e Culturais;
2.Educação e Formação Artística e Cultural;
3.Democratização da Comunicação e Cultura Digital;
4.Valorização do patrimônio cultural e proteção aos conhecimentos dos povos 
e comunidades tradicionais.

III – CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS - Foco: Garantia do pleno 
exercício dos direitos culturais e consolidação da cidadania, com atenção para 
a diversidade étnica e racial.
1.Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e Descentralização da 
Rede de Equipamentos, Serviços e Espaços Culturais, em conformidade com 
as convenções e acordos internacionais;
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2.Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais;
3.Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e Articulação em 
Rede;
4.Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do Direito à Memória 
e Identidades.

IV - CULTURA E DESENVOLVIMENTO - Foco: Economia criativa como 
uma estratégia de desenvolvimento sustentável.
1.Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do Patrimônio 
Cultural em Destinos Turísticos Brasileiros para o Desenvolvimento Local e 
Regional;
2.Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de Bens e Serviços 
Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior;
3.Fomento à criação/produção, difusão/distribuição/comercialização e con-
sumo/fruição de Bens e Serviços Criativos, tendo como base as Dimensões 
(Econômica, Social, Ambiental e Cultural) da Sustentabilidade; 
4.Direitos Autorais e Conexos, Aperfeiçoamento dos Marcos Legais Existen-
tes e Criação de Arcabouço Legal para a Dinamização da Economia Criativa 
Brasileira.

Parágrafo único: As propostas originadas da Conferência Municipal devem ser 
agrupadas conforme os eixos e sub-eixos temáticos.
CAPÍTULO III – DA REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONA-
MENTO
Art. 4° A II Conferência Municipal de Cultura, terá representação da sociedade 
civil e do poder público local e será realizada na cidade de CIANORTE no dia 
08 de Agosto de 2013.
Art. 5º Para que a II Conferência Municipal de Cultura seja válida para a etapa 
estadual da 3ª Conferência Nacional de Cultura, será necessário comprovar 
quorum mínimo de 25 (vinte e cinco) participantes.
Art. 6º A II Conferência Municipal de Cultura tem caráter propositivo e delibe-
rativo e será realizada sob a coordenação da Prefeitura Municipal de Cianorte 
através da Divisão de Cultura. 
Art. 7º A IIº Conferência Municipal de Cultura de Cianorte será presidida pela 
Divisão de Cultura.
Art. 8º Para a organização e desenvolvimento de suas atividades, a II Confe-
rência Municipal de Cultura contará com a Comissão Organizadora Municipal 
composta por no mínimo cinco e no máximo sete integrantes entre representan-
tes do executivo e legislativo municipal e da sociedade civil local.
Parágrafo Único. Fica a Divisão de Cultura responsável pela coordenação da 
Comissão Organizadora Municipal.
Art. 9º Compete à Comissão Organizadora Municipal:
I – definir o Regimento Interno da Conferência Municipal de Cultura, que deve 
conter os critérios de participação da sociedade civil;
II - definir data, local, pauta e programação da Conferência;
III - organizar a Conferência Municipal de Cultura;
IV – assegurar lisura, veracidade e publicidade de todos os atos e procedimen-
tos relacionados à realização da Conferência Municipal de Cultura;
V - acompanhar o processo de sistematização das diretrizes e proposições da 
Conferência Municipal de Cultura; e
VI - dirimir dúvidas e solucionar os casos omissos da convocação objeto do 
Decreto. 
Parágrafo único. A Comissão Organizadora Municipal enviará ao Comitê 
Executivo Nacional as informações relacionadas aos incisos I e II deste artigo, 
até 10 dias após a data da publicação da convocação, para o e-mail conferen-
cianacional@cultura.gov.br .
Art. 10 As despesas relacionadas com a realização da II Conferência Municipal 
de Cultura, bem como o deslocamento e a hospedagem dos delegados eleitos 
para a etapa estadual são de responsabilidade do município, conforme Artigo 
25 do Regimento Interno 3ª Conferência Nacional de Cultura.

CAPÍTULO IV – DOS PARTICIPANTES
Art. 11 Serão participantes da II Conferência Municipal de Cultura cidadãos 
residentes no município, constituídos em quatro categorias:
 I – Sociedade civil com direito a voz e voto;
 II – Poder público com direito a voz e voto;
 II – Convidados com direito a voz;
 IV – Observadores sem direito a voz e voto.
Art. 12 São condições para ser participante da II Conferência Municipal de 
Cultura, com direito a voz e voto:
I - Possuir idade mínima de 16 anos comprovada através de documento no ato 
do credenciamento;
II - Ter residência no município sede da Conferência há pelo menos dois anos, 
comprovado através de documento no ato do credenciamento;
III - Credenciar-se através de formulário próprio, disponibilizado pela Comis-
são Organizadora Municipal da II Conferência Municipal de Cultura;
IV – Inscrever-se em um dos grupos de trabalho dos eixos temáticos;
V- Estar presente na plenária no momento da eleição, portando crachá de 
credenciamento.
Art. 13 O credenciamento para a II Conferência Municipal de Cultura terá 

início 1(uma) hora antes da sessão solene de abertura e terminará no horário de 
início da reunião dos grupos de trabalho dos eixos temáticos. 

CAPÍTULO V – DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS
Art. 14 O número de delegados a serem eleitos para a etapa estadual deve 
corresponder a percentual do número de participantes credenciados, conforme 
previsto no Anexo III do Regimento Interno da 3ª Conferência Nacional de 
Cultura, assim definido:
Quantitativo de Participantes No de delegados para etapa estadual
De 25 a 500 5% do número de participantes
Acima de 500 25 Delegados
OBS GERAL: Em todas as etapas da 3ª Conferência Nacional de Cultura, no 
cálculo do número de delegados não será considerado as frações.

§1º A eleição de delegados para a etapa estadual obedecerá o critério de 2/3 da 
sociedade civil e 1/3 do poder público.
§2º A idade mínima para se candidatar a delegado é 18 anos.
Art. 15 A eleição dos representantes da sociedade civil deverá considerar, 
preferencialmente, a diversidade e transversalidade da cultura, com adoção 
de critérios que contemplem os diversos territórios e segmentos artísticos e 
culturais, as dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura, bem como a 
diversidade étnica e racial.
Art. 16 Os participantes inscritos como representantes do poder público muni-
cipal elegem, entre seus pares, seus representantes para a etapa estadual.
Art. 17 A Chefe da Divisão de Cultura será considerado automaticamente 
delegado nato.
Art. 18 Considerar-se-ão delegados titulares à 3ª Conferência Estadual de 
Cultura do Paraná os que tiverem maior número de votos de acordo com a 
proporcionalidade prevista no Artigo 14 deste Regimento.
Parágrafo único: Para cada delegado titular deverá haver um suplente.
Art. 19 Considerar-se-ão delegados suplentes à Conferência Estadual de Cultu-
ra do Paraná os que tiverem votação subsequente aos delegados titulares. 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 As deliberações nos grupos de trabalho dos eixos temáticos e plenária 
se darão por maioria simples de votos.
Art. 22 Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pela Comissão 
Organizadora da II Conferência Municipal de Cultura de Cianorte.
Art. 23 Este Regimento entra em vigor após devidamente lido e aprovado na 
plenária de abertura da II Conferência Municipal de Cultura de Cianorte.
CIANORTE, ESTADO DO PARANÁ, 05 DE AGOSTO DE 2013.

MICHELLE BÁRBARA FERRARI
Coordenadora da Comissão Organizadora 
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