Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 28 de junho de 2010

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Terça-feira, 06 de Maio de 2014
ANO II
Edição 0286

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ÍNDICE

ATOS DO PODER EXECUTIVO ................................................ 01
Gabinete...................................................................................01
Secretaria de Administração ....................................................01
Div. de Licitação ....................................................................01

Div. de Recursos Humanos...................................................03

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 37/2014

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei e,
Considerando a necessidade de alienação judicial de bens de propriedade do
município de Cianorte, constante dos veículos: MOTOCICLETA MARCA
HONDA, MODELO CG 125CC TITAN, COMBUSTÍVEL GASOLINA, ANO
DE FABRICAÇÃO 1997, MODELO 1997, PLACA AHD-3982, RENAVAN
67.686.741-3, CHASSI 9C2JC250VVR140710 e a MOTOCICLETA MARACA HONDA, MODELO CG 125CC TITAN ES, COMBUSTÍVEL GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO 2000, MODELO 2000, PLACA AJM-3069, RENAVAN 74.174.207-1, CHASSI 9C2JC3020YR049659;
R E S O L V E:
Art.1º - Nomear a Comissão Especial para procederem a avaliação dos veículos
acima especificados pertencentes ao Município de Cianorte para fins de alienação, sendo assim composta:
I – Presidente: Eliab Vieira Moreno
II – Secretário – Reginaldo Epifanio de Souza
III – Demais Membros:
Adriano Alves de Souza,
José Roberto Pizzini e
Jeremias Montovanelli.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a
disposições em contrário.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de abril de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
L E
I Nº 4.289/14
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos laboratórios conveniados com a Prefeitura
de Cianorte realizarem a coleta para exames laboratoriais nas residências de pessoas idosas e de portadores de necessidades especiais, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná,
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
		
L
E
I
Art. 1º. Ficam obrigados os laboratórios conveniados com a Prefeitura de Cianorte a realizarem a coleta para exames laboratoriais nas residências
de pessoas idosas e de portadores de necessidades especiais, no âmbito do Mu-
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nicípio de Cianorte.
§ 1º. Entende-se por pessoa idosa aquela que comprovar sessenta
anos de idade ou acima, conforme a Lei Federal 10.741/2003.
§ 2º. Entende-se por pessoas portadoras de necessidades especiais,
as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, e que possuem
dificuldade de locomoção.
Art. 2º. O não cumprimento da presente lei implicará em multa ao laboratório conveniado, por cada infração denunciada a Secretaria de Saúde, cujo
valor e os procedimentos fiscalizatórios serão regulamentos pelo Poder Executivo dentro de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de abril de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

Secretaria de Administração
Div. de Licitação
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 139/2014
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 10:30 horas do
dia 22 de Maio de 2014, 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: Registro de preços para contratação de empresa
para prestação de serviços e fornecimento de peças para manutenção mecânica
em veículos leves do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 140/2014
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
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conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do
dia 22 de Maio de 2014, 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 gêneros alimentícios, material de
copa e cozinha, e material de limpeza para a Estação do Ofício.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 141/2014
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 22 de Maio de 2014, 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 recargas de gás para preparo da
alimentação dos alunos e atletas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 142/2014
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 21 de Maio de 2014, 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: Registro de preços para aquisição de material de
expediente para a Secretaria Municipal de Saúde.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 143/2014
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 27 de Maio de 2014, 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: Registro de preços para aquisição de material
elétrico para Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 144/2014
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 14:30 horas do
dia 27 de Maio de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no

Prefeitura do Município de Cianorte

Pág.

Terça-feira, 06 de Maio de 2014

2

Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de
estrutura metálica para recuperação e conservação, e serviços de instalação nas
Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 145/2014
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 16:30 horas do
dia 27 de Maio de 2014, 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: Registro de preços para aquisição de material
hidráulico para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 146/2014
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 14:30 horas do
dia 26 de Maio de 2014, 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: Registro de preços para aquisição de galões e caixas de copos de água mineral para Secretaria Municipal de Saúde.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 147/2014
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 15:30 horas do
dia 26 de Maio de 2014, 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: Registro de preços para contratação de empresa
para fornecimento de marmitex, coffee break, lanches e refrigerantes para a Secretaria Municipal de Saúde.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 148/2014
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 28 de Maio de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no
Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor
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preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de pneus e contratação de empresa para prestação de serviços de alinhamento e balanceamento
em veículos do Corpo de Bombeiros de Cianorte.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 149/2014
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 10:30 horas do
dia 28 de Maio de 2014, 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 gás GLP, botijão 13kg e cilindro
45kg para a Secretaria de Bem Estar Social.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 150/2014
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 14:30 horas do
dia 28 de Maio de 2014, 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: Registro de preços para contratação de serviços de
locação de aparelhagem de som para Secretaria Municipal de Saúde.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 151/2014
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 29 de Maio de 2014, 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: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, varrição no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori durante as
festividades em comemoração ao 61º aniversário de Cianorte.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 152/2014
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 10:30 horas do
dia 29 de Maio de 2014, 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: Contratação de empresa para montagem e desmontagem de dois transformadores temporários a no Centro de Eventos Carlos
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Yoshito Mori, durante as festividades em comemoração ao 61º aniversário de
Cianorte.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 153/2014
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 14:30 horas
do dia 29 de Maio de 2014, 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: Contratação de empresa para Contratação de
empresa para locação de tendas tamanho 10mx10m, tendas 5mx5m, fechamento
em lata frisada, cabines de sanitário químicos, estandes completos e básicos,
para uso no Centro de Eventos Carlos Yoshito Mori, durante as festividades em
comemoração ao 61º aniversário de Cianorte.
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 ao
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Abril de 2014.
Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município
de Cianorte, nomeado pela Portaria nº Portaria nº 19/2014, de 24 de fevereiro de
2014, no uso de suas atribuições legais:
NOTIFICA
Os representantes das empresas ENCLIMAR ENGENHARIA DE
CLIMATIZAÇÃO LTDA e AAC - AR CONDICIONADO LTDA, participantes da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 02/2014,
o qual tem por objeto a Contratação de empresa para implantação e instalação da 1ª etapa do sistema de climatização da sede do Corpo de Bombeiros
de Cianorte e aquisição de unidades condensadoras, evaparadoras hi wall e
caixas de ventilação para o sistema de ar condicionado, para no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a partir desta
publicação, conforme estabelece o Art. 109, inciso “I”, alínea “a”, da Lei Federal
8.666/1993, apresentar recurso quanto a decisão da Comissão de Licitação. Os
autos estão disponíveis na Divisão de Licitações do Município de Cianorte.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 05 de maio de
2014.
Roseli de Fátima Miranda
Presidente

Div. de Recursos Humanos
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 330/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, o servidor público municipal, NATAN MUSTASSO SCOTINI, para exercer a Função Gratificada de responsável pela UNIDADE SECCIONAL DE CONTROLE INTERNO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, percebendo o valor correspondente ao FG-2 do artigo 1° da Lei Municipal n° 2799/2007, de 13/02/2007, alterada pela Lei n°4.063/2013 de 12/06/2013, a partir de 01 maio de 2014.
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 30 de Abril de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
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MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 331/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR, o servidor público municipal, ELIANE MOLONHA, para
exercer a Função Gratificada de responsável pela UNIDADE SECCIONAL
DE CONTROLE INTERNO RESPONSÁVEL PELOS PROCEDIMENTOS
TRIBUTÁRIOS, percebendo o valor correspondente ao FG-2 do artigo 1° da
Lei Municipal n° 2799/2007, de 13/02/2007, alterada pela Lei n°4.063/2013 de
12/06/2013, a partir de 01 maio de 2014.
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 30 de Abril de 2014.
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influir na apuração da irregularidade noticiada, através da Portaria nº 282/2014SEC/ADM.
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 05 de maio de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
Prefeito Municipal

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 334/2014-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições
que lhe são conferidas por Lei, e
Tendo em vista do contido no processo protocolado sob nº 8546, de 14 de abril
de 2014,
		
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER ao servidor público municipal, RAPHAEL SINATRA DE
CAMARGO, ocupante do cargo de provimento efetivo de MÉDICO ORTOPEDISTA, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares, com base no artigo 148 do Regime Jurídico Único, da Lei Nº 1.267/90,
de 11/09/90, a partir de 02 de maio de 2014.
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 30 de Abril de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 335/2014-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 memorando n°119/2014, da Secretaria de Serviços
Municipais;
		
RESOLVE:
Art. 1º- EXONERAR, GILBERTO GALANTE, do cargo de provimento em
comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO, a partir
de 01 de maio de 2014.
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 30 de Abril de 2014.
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO
PORTARIA 336/14-SEC/ADM
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, com fundamento na Lei Municipal nº 1.267/1991, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e
CONSIDERANDO a impossibilidade de conclusão do processo administrativo, instaurado através da Portaria nº. 282/2014-SEC/ADM, para apurar falta
grave e improbidade administrativa, relacionados ao servidor ESLIS PAULO
AFONSO;
CONSIDERANDO que o prazo para conclusão do Processo Administrativo
determinado pela Portaria nº 282/2014-SEC/ADM, foi de 90 dias a contar de
08/04/2014 e o afastamento do servidor foi por 30 (trinta) dias;
CONSIDERANDO o pedido formulado pela Secretaria Municipal de Finanças
para prorrogação do afastamento;
CONSIDERANDO o art. 227, §1º, da Lei Municipal nº 1.267/1990 e o art. 6º da
Portaria nº 282/2014-SEC/ADM;
RESOLVE
Art. 1º. Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo de afastamento do servidor
ESLIS PAULO AFONSO, a fim de que o servidor não venha de alguma forma a
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