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Gabinete do Prefeito
D E C R E T O  Nº 235/15

Abre crédito adicional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.686/15, 
de 02 de dezembro de 2015, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), para reforço da seguinte dotação do orçamento 
vigente:
13.05.0824300196.098. Contribuições para Instituições de Assistência à Crian-
ça e ao Adolescente
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 000)......................................R$10.000,00
 Total................................................................................R$10.000,00
  Art. 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será cober-
to com os recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, 
da seguinte dotação do orçamento em vigor:
13.05.0824400192.139. Programa Teto Solidário
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Fonte 000).....
.........................................................................................................R$10.000,00
 Total................................................................................R$10.000,00
Art. 3º. Este Decreto 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 dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO

LEI N° 4.680/2015
Autoriza o Poder Executivo a ceder bem móvel público municipal à Associação 
dos Avicultores de Cianorte - AAVIC 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. Fica o Município de Cianorte, através de seu Poder Exe-
cutivo, autorizado a ceder o uso de bem móvel público de sua propriedade à 
Associação dos Avicultores de Cianorte - AAVIC, pessoa jurídica de direito pri-
vado, associação sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Lei 
Municipal nº 3.630/2011, com alteração dada pela Lei Municipal nº 4.484/2015, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.177.159/0001-00, situada na Rua Regente Feijó, 

nº 251, Zona 6, em Cianorte – Estado do Paraná.
 Parágrafo único – O bem público móvel de que trata o caput deste 
artigo, tem a seguinte identificação:
Mini carregadeira, nova, marca Volvo, modelo MC70C, sobre rodas, ano de fa-
bricação 2015, chassi monobloco, adicionada por motor diesel de 4 (quatro) 
cilindros, turbo de 2,2 litros com 58,9 HP de potência líquida, com 2 (duas) 
velocidades de deslocamento, 2 (duas) bombas de pistões de fluxo variável, 2 
motores de tração; sistema de direção e transmissão hidráulica. Sistema de co-
mandos de direção e operação acionados por joystick; caçamba de 0,54 m de 
0,54 m³ de capacidade e percurso do braço de elevação radial; pneus 10/16,5; 
cabine do operador fechada de fábrica, com ar condicionado e com certificação 
ROPS e FOPS, sistema de iluminação e sinalização para serviço noturno e trans-
porte, cinto de segurança de 3 (três) pontos, chassi GEO070WRUD1645593.
 Art. 2º. A Cessão de Uso do bem móvel público municipal é pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser renovada por igual prazo, por ato do Poder 
Executivo.
 Art. 3º. As demais condições em que se operará a cessão de uso do 
bem móvel público municipal serão estabelecidas através de Termo de Cessão 
de Uso.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, aos 2 de dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

LEI Nº 4.682/2015
Cria a Função Gratificada de Coordenador de Faturas e Avaliação de Serviço de 
Saúde; extingue Supervisão de Faturas, 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. Fica criada a Função Gratificada de Coordenador de Faturas e Avaliação 
de Serviço de Saúde, a qual será ocupada por servidor público de provimento 
efetivo, que, designado para a respectiva função, passará a compor a equipe do 
Departamento do Sistema Municipal de Direção de Controle, Regulação, Ava-
liação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo designado para o 
exercício de coordenadoria setorial especificada no artigo anterior, será atribuída 
a Função Gratificada com o símbolo FGS-7, fixada no valor de R$ 1.200,00 (um 
mil e duzentos reais). 
Art. 3º. O inciso III do art. 11 da Lei Municipal nº 4.585, de 18 de junho de 2015, 
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passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 ...
(...)
III – por servidores municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo desig-
nados para desempenhar as atividades de supervisão e coordenadoria;
(...)”
Art. 4º. O inciso IV do art. 13 da Lei Municipal nº 4.585, de 18 de junho de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13 ...
(...)
IV – Coordenadoria de Faturas e Avaliação de Serviço de Saúde;
(...)”
Art. 5º. As atribuições contidas no Anexo I da Lei Municipal nº 4.585, de 18 de 
junho de 2015 referentes à Função Gratificada de Supervisor de Faturas passam 
a serem atribuições da Função Gratificada de Coordenador de Faturas e Avalia-
ção de Serviço de Saúde, sendo a elas acrescidas as seguintes atribuições:
“(...)
XII - Coordenar e executar o Sistema de Autorização de Internação Hospitalar 
(AIH) e autorização de procedimento ambulatorial APAC;
XIII – Coordenar e executar a avaliação, via telefone, dos serviços oferecidos 
pelos Prestadores de Serviços.”
Art. 6º. Fica extinta a Supervisão de Faturas criada pela Lei Municipal nº 2.824, 
de 6 de março de 2007.
Art. 7º. As despesas oriundas desta Lei serão suportadas com dotações próprias, 
previstas no orçamento.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor em 1º de fevereiro de 2016.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 2 de dezembro  de 2015. 

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

LEI N° 4.683/2015
Acrescenta o inciso III ao art. 1º da Lei Municipal nº 3.603/2011, 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. Fica acrescentado o inciso III ao artigo 1º da Lei Municipal nº 3.603, de 
22 de março de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º. ...
(...)
III - pela execução de 6 (seis) horas ininterruptas de serviços nos demais dias 
da semana, nos horários das sete horas (07h00min) às treze horas (13h00min) 
e das treze horas (13h00min) às dezenove horas (19h00min), com valor corres-
pondente a 70% (setenta por cento) do vencimento inicial da Tabela Geral de 
Vencimentos da Prefeitura do Município de Cianorte (G-30).”
Art. 2º. Fica revogada disposição em contrário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 2 de dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

LEI N.º 4.684/2015
Inclui lote no perímetro urbano do Município de Cianorte, e dá outras provi-
dências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L               E               I
 Art. 1º. Fica incluído no perímetro urbano do Município de Cianorte 
o Lote de terra nº 654 (seiscentos e cinquenta e quatro), da Gleba Patrimônio 
Cianorte.
 Parágrafo único. O lote descrito no caput fica classificado como Zona 
Residencial Dois – ZRE2.
 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
 Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 2 de dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

LEI Nº 4.685/15
Cria funções gratificadas; altera valor de gratificação; extingue gratificações que 
especifica, 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 incluídas na estrutura administrativa da Câmara Muni-
cipal de Cianorte as seguintes Funções Gratificadas:
I – Função Gratificada de Licitações e Compras (FGLC);
II - Função Gratificada de Comunicação Social (FGCS);
III - Função Gratificada de Tesouraria (FGT).
Parágrafo único. As atribuições dos servidores designados para as respectivas 
funções serão as constantes no Anexo I desta Lei.
Art. 2º As Funções Gratificadas de que trata o artigo anterior terão valores cor-
respondentes a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico da respectiva 
carreira. 
Art. 3º Aos servidores designados para as Funções Gratificadas de que trata esta 
Lei não será permitido o pagamento de gratificação por hora extraordinária de 
trabalho.
Art. 4º As Funções Gratificadas criadas por esta Lei serão reajustadas na mesma 
data e com idêntico índice de reajuste concedido aos vencimentos dos servidores 
públicos municipais.
Art. 5º As Funções Gratificadas não serão incorporadas aos proventos de apo-
sentadoria. 
Art. 6º O Valor da Gratificação de Assistência constante na Lei Municipal nº 
3.212/2008 passa a ser de R$ 700,00 (setecentos) reais.
Art. 7º Ficam extintas as Gratificações de Chefia e de Tempo Integral e Dedica-
ção Exclusiva constante na Lei Municipal nº 3.212/2008.
Art. 8º As despesas oriundas desta Lei serão suportadas com dotações constantes 
do orçamento vigente.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 02 de Dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
Prefeito em Exercício 

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES:

I - Função Gratificada de Licitações e Compras (FGLC):
I – realizar ampla pesquisa de preços para o início do procedimento licitatório; 
II - elaborar minutas de editais de licitação, contratos administrativos e aditivos 
contratuais;
III – atuar nas sessões públicas de abertura de licitações;
IV – gerenciar a execução dos contratos administrativos;
V- controlar os prazos e as publicações legais dos procedimentos licitatórios;
VI- manter arquivo com os procedimentos licitatórios organizados;
VII – solicitar e fiscalizar a entrega dos produtos e serviços contratados, verifi-
cando se estão de acordo com o contrato firmado;
VIII – executar demais atividades correlatas.
II - Função Gratificada de Comunicação Social (FGCS):
I - realizar levantamentos sobre atividades, projetos, ações e serviços da Câmara 
Municipal de Cianorte;
II - elaborar o Plano de Comunicação;
III - desenvolver ações que visem à transparência das informações do Poder 
Legislativo;
IV - agendar e acompanhar entrevistas coletivas, facilitando o trabalho do entre-
vistado e do entrevistador;
V- elaborar textos (releases) que são enviados para os veículos de comunicação;
VI - divulgar e promover eventos institucionais;
VII - prestar orientações de como lidar com a imprensa;
VIII - sugerir pautas para os diferentes veículos de comunicação envolvendo as 
ações do Poder Legislativo;
IX – executar demais atividades correlatas.
III - Função Gratificada de Tesouraria (FGT):
I -  efetuar pagamentos de acordo com autorização;
II - planejar, organizar e executar os serviços de Tesouraria da Câmara Muni-
cipal;
III - prestar informações do movimento da tesouraria sempre que solicitado pelo 
Chefe do Legislativo;
IV - comparar o saldo de seus livros com os extratos bancários, para assegurar 
a exatidão dos registros;
V- manter, sob sua guarda e em ordem, todos os documentos relativos às receitas 
e despesas que dão suporte aos balancetes;
VI - providenciar o pagamento, com pontualidade, de todas as obrigações finan-
ceiras da Câmara Municipal, assinando, com o Chefe do Legislativo, os cheques 
e ordens de pagamento;
VII - emitir Ordem Bancária e Guia de Recebimento;
VIII - fazer conciliação bancária;
IX – executar demais atividades correlatas.

LEI N° 4.687/2015
Autoriza o Poder Executivo aprovar por prazo determinado projetos de regulari-
zação que especifica, e dá outras providências.
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A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a aprovar projetos de regularizações 
de edificações existentes na Zona Industrial Um (ZIN 1), desde que construídos 
há 5 (cinco) anos ou mais, dispensadas as exigências de recuos frontais e laterais.
Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a aprovar projetos de regularização 
de edificações comerciais com segundo pavimento com pé-direito mínimo de 
2,20 metros, desde que construídos há 5 (cinco) anos ou mais.
Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a aprovar projetos de regularização 
de edificações comerciais, desde que construídos há 5 (cinco) anos ou mais, com 
dispensa das vagas exigidas para estacionamento.
Art. 4º. Esta Lei terá vigência por 30 (trinta) dias, podendo seu prazo ser prorro-
gado a critério do Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto.
Parágrafo único. Através de Decreto poderão ser disciplinados outros prazos 
administrativos com o fim de regulamentar os trabalhos da Secretaria de Desen-
volvimento Municipal.
Art. 5º. Fica revogada disposição em contrário.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 2 de dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

L     E     I     Nº     4.686/15
Autoriza o Poder Executivo aumentar o valor da subvenção social em favor da 
entidade Sociedade Assistencial, Social, Educacional Beneficente e Maternal de 
Cianorte, estabelecida pela Lei Municipal nº 4.363/14, de 02 de julho de 2014; 
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, 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. Fica o Poder Executivo autorizado a aumentar em R$ 
10.000,00 (dez mil reais) o valor da subvenção social em favor da entidade So-
ciedade Assistencial, Social, Educacional Beneficente e Maternal de Cianorte, 
estabelecida pela Lei Municipal nº 4.363/14, de 02 de julho de 2014, passando a 
totalizar R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no corrente exercício.
 Art. 2º. Para suporte da despesa prevista no artigo anterior e adequa-
ções do plano de aplicação proposto, fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 
reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:
13.05.0824300196.098. Contribuições para Instituições de Assistência à Crian-
ça e ao Adolescente
3.1.50.43 Subvenções Sociais (Fonte 000)......................................R$10.000,00
 Total...............................................................................R$10.000,00
 Art. 3º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os 
recursos provenientes do cancelamento parcial, em igual importância, da se-
guinte dotação do orçamento em vigor:
13.05.0824400192.139. Programa Teto Solidário
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (Fonte 000)..... 
..........................................................................................................R$10.000,00
 Total................................................................................R$10.000,00
 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 02 de dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº 87/15
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º. Nomear Comissão para avaliação do lote de terras objeto da matrícula nº 
31.659 do Cartório do Registro de Imóveis - 2º Ofício desta comarca de Cianor-
te, localizado no Jardim Céu Azul, com área de 6.346,14 m², de propriedade do 
Município de Cianorte, sendo assim composta:
Presidente: Nelson Magron Junior.
Secretário: José Maria Gomes.
Membros: Francisco Luiz Arduim.
               Algacir Bortolato.
               Sergio Luiz Mendonça.
               Paulo Cesar Mori
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 Dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
Prefeito em Exercício 

LEI N° 4.681/2015
Altera o Anexo IX da Lei Municipal nº 1.344/91 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. O Anexo IX da Lei Municipal nº 1.344/91 passa a vigorar com a seguinte 
redação:
ANEXO IX
GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS TEMPORÁRIAS

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor em data de 1º de fevereiro de 2016.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 2 de dezembro de 2015.

SÉRGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 362/2015

O Município de Cianorte, torna público que às 09:30 horas do dia 18 de Dezem-
bro de 2015, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisição de equipa-
mentos rodoviários de acordo com especificações do edital.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser 
solicitadas junto ao Pregoeiro Marcos Alberto Valério, Paraná, Brasil – Telefo-
ne: (44) 3619-6208, 3619-6207 e 3619-6210 – fax: (044) 3619-6200 – E-mail 
licitação@cianorte.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do edital e seus 
respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte ende-
reço Centro Cívico nº 100, as 08:00 às 11:30 às 13:30 às 17:30 horas.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 03 de dezembro de 2015.

Marcos Alberto Valério
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Ref.: Edital de Licitação nº 310/2015 – Modalidade Pregão Eletrônico
O Prefeito em Exercício do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Deserta a Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 310/2015 referente ao 
Registro de Preços visando à Contratação de empresa especializada em comer-
cialização e instalação de grama sintética para campo esportivo no Município de 
Cianorte, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de dezembro de 2015.

Sérgio Pereira Junior
Prefeito em Exercício

MUNICÍPIO DE CIANORTE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Ref.: Edital de Licitação nº 248/2015 – Modalidade Pregão Eletrônico
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 

 

Gratificação pelo exercício de Caixa e/ou 
Tesouraria 

Percentual de 30% sobre o 
vencimento básico da respectiva 

carreira  

Gratificação pelo exercício de Coordenadoria 
Setorial 

Percentual de 20% sobre o 
vencimento básico da respectiva 

carreira  

Motorista de Ambulância 
Percentual de 40% sobre o 

vencimento básico da respectiva 
carreira 

Motorista de veículo com peso bruto total de 
até 3.500 Kg 

Percentual de 20% sobre o 
vencimento básico da respectiva 

carreira 
Motorista de caminhões, Operador de 
Equipamentos Rodoviários e Tratorista 

(servidores lotados na Secretaria de Serviços 
Municipais e Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente) 

Percentual de 40% sobre o grau de 
vencimento G-40 

Motorista de ônibus e caminhões 
Percentual de 20% sobre o 

vencimento básico da respectiva 
carreira 

Responsável pelo Controle do índice do 
I.C.M.S. 

Gratificação correspondente a de 
chefia 

 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

Publicação enviada pela Divisão de Licitações 

  
Lote Objeto Quantidade Valor Total Prazo (dias) 
1 Pá carregadeira sobre rodas 02 700.000,00 60 
2 Motoniveladora 02 1.140.000,00 60 
3 Caminhão caçamba basculate 

4x2 
02 436.000,00 90 
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que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
I – Fracassada a Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 248/2015 referente 
à Aquisição de 471,4 toneladas de Calcário Dolomítico P.R.N.T no mínimo de 
80%  já ensacado e acondicionado em sacos de 50 Kg, para distribuição gratuita 
aos pequenos produtores do município de Cianorte/PR, nos termos da Lei Fe-
deral nº 8.666/93.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Novembro de 2015.

Sérgio Pereira Júnior
Prefeito em Exercício

DESCARTE DE NUMERAÇÃO DE PROCESSO
Licitação nº 28/2015 – Processo 360/2015 – Contrato 778/2015 – Dispensa por 
Justificativa: Contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVI-
MENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, para revisão do 
plano diretor do Município de Cianorte.
Considerando o fato da contratação não ter sido concluída, e de forma a cumprir 
o estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, DECIDO pelo 
DESCARTE da numeração do processo em epígrafe, tornando assim o processo 
sem efeito legal.
Providências necessárias pela Divisão de Licitações.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 30 de Novembro de 2015.

Sérgio Pereira Junior
Prefeito em Exercício

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 43/2015 – Processo 500/2015

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, torna público que contratou a empresa SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, para realização de cursos aos 
usuários da Assistência Social, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com 
fundamento no artigo 24, caput da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações poste-
riores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1147/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO-
MERCIAL – SENAC, pessoa jurídica de direito privado, entidade de forma-
ção profissional sem fins lucrativos, “serviço social autônomo”, criado pelo 
Decreto Lei nº. 8.621, de 10 de janeiro de 1946, por meio da sua Unidade de 
Educação Profissional em Campo Mourão, com endereço à Rua São Josafat, nº 
1.651, Centro, Campo Mourão/PR, CEP 87302-170, inscrita no CNPJ sob nº 
03.541.088/0010-38.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Dispensa nº 43/2015.
OBJETO: Contratação da empresa mencionada acima para realização de cursos 
aos usuários da Assistência Social. 
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 03 de Novembro de 2015.

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1250/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e DIOGO DOS SANTOS, pessoa Física, residente e do-
miciliado a Rua José Francisco da Silva, 800, na cidade de Cianorte, estado do 
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 8863558-2 SESP/PR e do CPF 
nº 042.742.549-25.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação moda-
lidade Leilão nº 02/2015.
OBJETO: Alienação de 500 m3 de lenha, de diversas formas e dimensões, pro-

veniente dos cortes e podas de árvores urbanas de Cianorte.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
12.550,00 (Doze mil quinhentos e cinquenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05 meses.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Novembro de 2015.

Sérgio Pereira Junior
Prefeito em Exercício

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1256/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa BOLANHO PNEUS LTDA-EPP, pessoa ju-
rídica de direito privado, com sede à Avenida Amazonas, 1122, na cidade de 
Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87.200-000 telefone (44) 3631-5775, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 00.105.359/0001-23.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 317/2015.
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de pneus e contratação de em-
presa para prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e 
conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Saúde.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
13.138,00 (treze mil cento e trinta e oito reias).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 01 de Dezembro de 2015.

Sérgio Pereira Junior
Prefeito em Exercício

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1258/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA 
– ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Industrial, 1441, Par-
que Industrial I, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CEP 87.507-020, 
telefone (44) 3639-2610, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.927.935/0001/02.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Presencial nº 300/2015.
OBJETO: Aquisição de tambor de emulsão asfáltica e massa asfáltica confeccio-
nada frio a denso (PMFD).
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
132.460,00 (Cento e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Dezembro de 2015.

Sérgio Pereira Junior
Prefeito em Exercício

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 1259/2015-LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direi-
to público, com sede ao Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, e a empresa J D BARRIM JUNIOR - CASCALHO - EI-
RELI – EPP , pessoa jurídica de direito privado, com sede à Estrada Boa Sorte 
lote 129 A, Gleba Ligeiro, CEP 87.200-970, telefone (44) 9914-1001/9987-
3954, na cidade de Cianorte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.955.368/0001-06.
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de Licitação modali-
dade Pregão Eletrônico nº 209/2015.
OBJETO: Aquisição de 25 mil m3 de cascalho bruto cortado para aplicação em 
estradas e vias urbanas.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ 
38.802,50 (Trinta e oito mil oitocentos e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2015.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 02 de Dezembro de 2015.

Sérgio Pereira Junior
Prefeito em Exercício

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
INEXIGIBILIDADE Nº 88/2015

O Prefeito do Município de Cianorte, usando das atribuições que lhe são conferi-
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das por lei, torna público que contratou a COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ 
nº 04.368.898/0001-06, para o fornecimento de energia elétrica para os órgãos 
públicos da administração municipal, no valor estimado de R$ 187.200,00 (cen-
to e oitenta e sete mil e duzentos reais), mediante INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO, com fundamento no artigo 25 caput da Lei Federal n. 8.666/93 e 
alterações posteriores.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Novembro de 2015.

Sérgio Pereira Junior
Prefeito em Exercício

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
TORNA PÚBLICO
 I - A homologação do procedimento administrativo referente à Lici-
tação nº 02/2015, Processo 490/2015, modalidade Leilão, concernente a Aliena-
ção de 500 m3 de lenha, de diversas formas e dimensões, proveniente dos cortes 
e podas de árvores urbanas de Cianorte.
II – A adjudicação do objeto da licitação para o Sr. DIOGO DOS SANTOS 
– pessoa física, como vencedor do item único no valor total de R$ 12.550,00 
(Doze mil quinhentos e cinquenta reais).
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 30 de Novembro de 2015.

Sérgio Pereira Junior
Prefeito em Exercício

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 659/2015-SEC/ADM
 O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
 À vista do contido no processo protocolado sob nº 14.496, de 19 de 
outubro de 2015,
 RESOLVE:
 Art. 1º - CONCEDER a servidora pública municipal MARIA JOSÉ 
DA SILVA MARQUES, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXI-
LIAR DE SERVIÇOS, APOSENTADORIA POR IDADE, com proventos pro-
porcionais ao tempo de contribuição transformados em dias no total de 9.297 
(nove mil, duzentos e noventa e sete) dias conforme previsto no art. 62, § 2º, 
da Orientação Normativa SPS nº. 02, de 31/03/2009, totalizando o valor mensal 
de R$ 1.059,32 (hum mil e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), e o 
valor anual de R$ 12.711,84 (doze mil, setecentos e onze reais e oitenta e quatro 
centavos), a partir de 01 de Dezembro de 2015. 
  Art. 2º - Aposentadoria concedida de acordo com o artigo 40, §1º, 
Inciso lll, Alínea “B” da Constituição Federal, e com o reajuste respeitando as 
regras do artigo 40, § 8º da Constituição Federal, c/c a Lei Municipal nº 3.738, 
de 08/11/2011, ou seja, sem paridade.
 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 30 de Novembro de 2015.

SERGIO PEREIRA JUNIOR 
PREFEITO EM EXERCÍCIO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 660/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o memorando nº 507/2015 da Procuradoria Jurídica, de 30 de 
Novembro de 2015,
  RESOLVE:
  Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias da servidora 
municipal TATIANY DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de ADVOGADA, no período de 01/12/2015 a 15/12/2015, devido às necessida-
des 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 Dezembro de 2015.

SERGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO 

Div. de Recursos Humanos

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 661/2015-SEC/ADM
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando o Memorando nº 408/2015 da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, de 29 de novembro de 2015,
  RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, férias no período de 03/12/2015 à 17/12/2015, a servido-
ra pública municipal SOLANGE LEONARDE BARRIM, ocupante do cargo em 
provimento efetivo de PROFESSOR, referente ao período interrompido através 
da Portaria nº 017/2015, de 12/01/2015.
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 Dezembro de 2015.
    

SERGIO PEREIRA JUNIOR 
PREFEITO EM EXERCÍCIO

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 662/2015-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 disposto no Anexo VII, da Lei nº 4.163/2013, de 15/10/2013 
do Plano de Cargos e Carreira do Magistério Público Municipal de Cianorte,
RESOLVE:
Art. 1º - ELEVAR, o nível da EDUCADORA INFANTIL- 30 HORAS, abaixo 
relacionada, conforme a documentação de habilitação apresentada, a partir de 
01 de Dezembro de 2015.
NOME                               PROCESSO       ADMISSÃO               NÍVEL         
Nilva Antunes                         16435/2015            13/02/2012         Nível B, Classe 2
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 Dezembro de 2015.

SERGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO EM EXERCICIO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 663/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
  RESOLVE:
 Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias da servidora municipal 
JENNIFER CADAN KUHL, ocupante do cargo em comissão de ASSESSOR 
ESPECIAL DE TRÂNSITO, no período de 04/12/2015, 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 dezembro de 2015.

SERGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO 

MUNICIPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 664/2015-SEC/ADM.
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, e
Conforme memorando nº 090/2015 – ADM/SMS,
  RESOLVE:
 Art. 1º - INTERROMPER, o gozo das férias do servidor público 
municipal BENEDITO FERREIRA DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de 
MOTORISTA, no período de 01/12/2015 a 15/12/2015, 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 03 de dezembro de 2015.

SERGIO PEREIRA JUNIOR
PREFEITO EM EXERCÍCIO 



Órgão Oficial Nº 0674                  Sexta-feira, 04 de Dezembro de 2015                                 Pág. 

Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

6

REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRI-

TORIAL
CIANORTE – PARANÁ
CAPÍTULO I
DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 1º - O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, criado 
pela lei municipal n° 2745/2006, artigo 161 em 10 de outubro de 2006 é órgão 
consultivo e deliberativo em matéria de gestão de políticas públicas  territoriais, 
urbanas ou rurais, de composição paritária e vinculada à Secretaria de Desen-
volvimento Municipal,  sendo  responsável pela definição e controle das suas 
atividades programáticas.
Art. 2.º - O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, sob a 
presidência do Secretário de Desenvolvimento Municipal, tem sua composição 
definida no artigo 162 da lei municipal  nº 2745/2006  de 10 de outubro de 2006 
e  seus membros serão indicados, por escrito, pelos respectivos órgãos e entida-
des que representam, e nomeados por ato do Prefeito.
§ 1° - Cada Conselheiro terá um suplente que assumirá, automaticamente, nas 
ausências e impedimentos dos titulares.
§ 2° - O mandato dos Conselheiros será exercido gratuitamente, pelo período 
de 03 (três) anos, permitida sua recondução, ficando expressamente vedada a 
concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou benefício de natureza 
pecuniária.
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO
Seção I
Dos Membros do Conselho
Art. 3º. Compete ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial:
I-_acompanhar a implementação do Plano diretor, analisando e deliberando so-
bre questões relativas a sua aplicação;
II- propor e emitir pareceres sobre proposta de alteração de Plano Diretor;
III- emitir parecer sobre projetos de lei de interesse da política territorial, antes 
de seu encaminhamento para o processo de aprovação pela Câmara Municipal;
IV- gerir os recurso oriundos do fundo de Desenvolvimento Urbano e Habitação;
V- monitorar a concessão de Outorga Onerosa de direito de construir e a aplica-
ção  da transferência do direito de construir;
VI- aprovar e acompanhar a implementação das Operações Urbanas Consor-
ciadas;
VII- aprovar a implementação dos demais instrumentos de desenvolvimento 
municipal e de democratização da gestão; 
VIII- aprovar e acompanhar a implementação dos Planos Setoriais determinados 
na lei do Plano Diretor;
IX- zelar pela integração das políticas setoriais e pelo funcionamento do Sistema 
Único de Informações;
X- deliberar sobre os casos omissos da legislação pertinente à gestão territorial;
XI- convocar, organizar e coordenar as Conferências e Assembléias de Planeja-
mento de Gestão Territorial;
XII- convocar Audiências Públicas;
XIII- aprovar os Estudos de Impacto de Vizinhança, conforme artigo 156 da Lei 
n° 2745/2006;
XIV- promover a otimização dos investimentos públicos.
Art. 4º - É dever do Conselheiro o comparecimento às sessões, tanto ordinárias 
como extraordinárias, cabendo o voto ao titular, devendo este justificar, previa-
mente ou na reunião seguinte, a impossibilidade de comparecimento à reunião.
§ 1° - Quando o titular estiver impedido ou impossibilitado de comparecer 
deverá comunicar o fato ao respectivo suplente, em tempo, para que ocorra a 
substituição.
§ 2° - Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem justificativa, a três ses-
sões ordinárias consecutivas,  devendo assumir, imediatamente, seu suplente.
§ 3º - Se ocorrer as faltas nos limites previstos neste artigo, também do suplente, 
à entidade representada será demandada para que indique novos representantes, 
titular e suplente, para completarem o mandato.
Seção II
Do Presidente
Art. 5° - Compete ao Presidente do Conselho:
I - representar o Conselho, superintender seus serviços e assegurar seu funcio-
namento;
II - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
III – presidir as sessões, coordenando os trabalhos, resolvendo as questões de 
ordem, conduzindo os debates, apurando as votações e estabelecendo os proce-
dimentos necessários para resolver situações de impasse;
IV – o voto de desempate nas deliberações do Conselho;
V – indicar, entre os servidores públicos municipais, o Secretário do Conselho 
Municipal de Planejamento Urbano;
V|I - organizar a pauta e o calendário das reuniões;
VII – assinar as correspondências do Conselho;
VIII – comunicar, às entidades e/ou órgãos representados  no Conselho,   as 

Secretaria de Desenvolvimento
ausências de seus representados que excedam às previstas por este Regimento 
Interno e solicitar sua substituição;
Parágrafo único - O Presidente do Conselho Municipal de Planejamento e 
Gestão Territorial será substituído, nas suas ausências e impedimentos, por um  
representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Municipal ou, na 
ausência deste, por um dos membros presentes escolhido por seus pares.
Seção III
Do Secretário
Art. 6° - A função de Secretário será exercida por um servidor público munici-
pal, designado pelo Presidente, competindo-lhe:
I – organizar, juntamente com o Presidente, a pauta dos trabalhos para cada 
sessão;
II – enviar a pauta aos Conselheiros;
III – redigir as atas das reuniões e colher as assinaturas dos Conselheiros pre-
sentes;
IV – inscrever as pessoas à reunião que quiserem manifestar sua opinião sobre 
determinado assunto da pauta;
V - manter atualizado o controle da frequência dos Conselheiros;
VI- no caso de parecer do Conselho para inclusões e/ou alterações nas Leis do 
Plano Diretor do Município, encaminhar memorando à Procuradoria Jurídica da 
Prefeitura para elaboração de projeto de lei para ser enviado ao Poder Legislati-
vo e Executivo Municipal.
CAPÍTULO III
DAS REUNIÕES DO CONSELHO
Art. 7° - As reuniões do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Terri-
torial  serão realizadas conforme o surgimento de assuntos protocolados   me-
diante convocação do Secretário ou do Presidente ou ainda, pela maioria de seus 
membros, sendo exigido, nesta hipótese, justificativa por escrito ao Presidente 
do Conselho.
Parágrafo único - As reuniões do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão 
Territorial serão iniciadas com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus 
membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos dos presentes.
Art. 8°- Anunciada a apreciação de um assunto far-se-á a exposição da matéria, 
passando-se a discussão e a posterior votação, se for o caso;
§ 1° - O Presidente do Conselho, em função da extensão da pauta, definirá, no 
início da reunião, o tempo máximo para discussão de cada assunto e, por via 
de consequência, limitará o tempo de manifestação de cada Conselheiro sobre 
aquele assunto;
Art. 9° - A decisão de matéria constante na pauta poderá ser adiada por deli-
beração do Conselho, a pedido de qualquer um de seus membros, desde que 
devidamente justificada.
Art. 10 - Todas as decisões do Conselho deverão constar de registro em Ata, que 
será assinada por todos os Conselheiros presentes à reunião.
Art. 11 - As reuniões terão duração máxima de 03 (três) horas, prorrogáveis, por 
no máximo, 30 (trinta) minutos, ou a critério dos Conselheiros. 
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 - O Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial,  reunir-se-
-á em local previamente definido na Convocação.
Art. 13 - Poderão participar das reuniões a convite dos membros do Conselho 
ou de seu Presidente, com direito a voz, representantes de órgãos públicos e de 
entidades privadas, cuja área de competência se relacione com o assunto a ser 
discutido.
Art. 14 – Em todas as reuniões qualquer membro da comunidade poderá mani-
festar-se, mediante inscrição prévia junto ao Secretário sobre o assunto em pauta 
que for de seu interesse, tendo, no máximo, 10 (dez) minutos para defender seu 
ponto de vista.
Art. 15 - Quaisquer alterações deste Regimento, serão propostas em sessão do 
Conselho, podendo ser discutidas e votadas em sessões posteriores.
Art. 16 - Os casos omissos serão decididos pelo plenário.
Art. 17 - Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação.
Prefeitura do Município de Cianorte, em 01 de dezembro de 2.015.

PORTARIA  Nº 046/15
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
  R E S O L V E
 Art. 1º Dar baixa nos bens inservíveis à Câmara Municipal de Cia-
norte por estarem sem condições de uso pelo desgaste na utilização em longo 
prazo e/ou inviabilidade no conserto ou manutenção do bem, conforme lista no 
anexo I, elaborada pela Comissão de Levantamento e Avaliação dos Bens da 
Câmara Municipal de Cianorte. 
   Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 03 de dezem-
bro de 2015.

Câmara de Vereadores

 
 
 
   

 
Anexo 0I 

Matrícula Plaqueta Bem Motivo da Baixa 
161 115 01 (UM) Micro Computador Pentium IIII, processador 2.4 

GHZ Intel, placa mãe ASUS c/ som ombord, 256 MB 
memória D.D.R., HD 40GB e momitor de 15 LG. Adq. Em 
23/04/2013 de VALDIR ZEFERINO RIBEIRO & CIA LTDA, NF 
861 - NE 097/2003. 

INSERVÍVEL 

78 31 FAX PANASONIC KX-FT932P INSERVÍVEL 
68 21 POLTRONA FIXA S DIRETOR CAVALETTI SLIM 18006 COU5 

102 RO ECO 
INSERVÍVEL 
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