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DIÁRIO OFICIAL E LE TRÔNICO
presente comissão.

ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

E sta Portaria entra em vigor em 20 de março de 2013, ficando revogada a Portaria nº 019/2012 – S MOP 1.
S ecretaria Municipal de Obras Públicas, 2 de abril de 2013.
S érgio Luiz Antoniasse : S ecretário Municipal de Obras Públicas

RESOLUÇÃO Nº 4
Aprova investimentos com recursos do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social – FMHIS, no exercício de 2013.
O CONS E LHO GE S TOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTE RE S S E S OCIAL – CGFMHIS , no uso de suas atribuições legais que
lhe confere o art. 17 inciso VIII do Regulamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse S ocial, parte integrante do Decreto Municipal nº
1.094 de 20 de outubro de 2008, resolve:

I – Aprovar investimentos com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse S ocial – FMHIS para os seguintes projetos:
1 - Publicações de editais de licitações de obras com recursos do governo federal e pagamento de tarifas bancárias cobradas pela CAIXA
referente obras do PAC no valor previsto de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
2 - Contratação de prestação de serviços para locação de caminhões baú para apoiar a PMC nas ações dos Projetos de Trabalho Técnico S ocial
nos programas do governo federal e de caráter emergencial – mudança das famílias para as nova moradias valor previsto de R$ 79.950,00
(setenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais);
3 - Construção de 77 unidades habitacionais em diversas áreas de propriedade da COHAB-CT ou do município de Curitiba para atendimento a
famílias que residem em condições precárias em áreas de risco físico e/ou social no valor previsto de R$ 2.730.000,00 (dois milhões, setecentos
e trinta mil reais);
4 - Avaliação imobiliária para 300 terrenos de propriedade da COHAB que poderão ser vendidos, permutados ou incorporados a
empreendimentos do FMHIS ou da COHAB no valor previsto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
5 - E xecução de análise de solo e desenvolvimento de projetos para estruturas de contenção em diversos terrenos de propriedade da COHAB e
do município de Curitiba no valor previsto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
6 - Contratação de empresa para fornecimento de artefatos de concreto, destinados a atendimento em áreas da COHAB e do município de
Curitiba em locais sujeitos a alagamentos, enchentes, abertura de ruas, acessos, vias de pedestres e implantação de pavimentação no valor
previsto de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais);
7 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção destinados a atendimentos de unidades habitacionais com risco de
desabamento ou em condições insalubres em áreas da COHAB e do município de Curitiba no valor previsto de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais);

8 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais para pavimentação, sendo britagem, concreto betuminoso – CBUQ e emulsão RM1C, para utilização em áreas da COHAB e do município de Curitiba no valor previsto de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais);
9 - Contratação de empresa para serviços de demolição e retirada de resíduos da contrução civil visando atendimentos em áreas da COHAB e do
município de Curitiba, evitando acúmulo de materiais no meio ambiente e redução de riscos à comunidade e assoreamento de rios e córregos no
valor previsto de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais);
10 - Contratação de empresa para execução de obras e prestação de serviços de engenharia para reformas, manutenções, ampliações e
adequações às exigências urbanísticas para obtenção do CVCO e material e mão de obra e infraestrutura para atendimentos urgentes em
situação de risco nos imóveis de propriedade da COHAB e do município de Curitiba no valor previsto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
11 - Contratação de levantamentos topográficos em áreas selecionadas de interesse social da COHAB e do município de Curitiba sob
intervenção da COHAB no valor previsto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II – E sta resolução entra em vigor na data de sua publicação;
III – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Os atos municipais publicados neste Diário Oficial Eletrônico foram assinados digitalmente, de acordo com a Lei Municipal nº 14.018/2012, regulamentada pelo Decreto Municipal nº
1.216/2012, com a garantia de autenticidade, validade jurídica e integridade, asseguradas pela Certificação Digital da Autoridade Certificadora ICP-Brasil.
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III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

S ecretaria Municipal de Obras Públicas, 3 de abril de 2013.
S érgio Luiz Antoniasse : S ecretário Municipal de Obras Públicas
S E CRE TARIA MUNICIPAL DE RE CURS OS HUMANOS - S MRH

PORTARIA Nº 774
Coloca servidor à disposição.
A S E CRE TÁRIA MUNICIPAL DE RE CURS OS HUMANOS , no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal n.º 25, de 2 de
janeiro de 1997, em conformidade com a Lei Municipal n.º 12.072/2007 e Decreto Municipal n.º 86/2007, tendo em vista o contido no Ofício n.º
238/2013 - E P e Protocolo n.º 04-003102/2013 - S GM,
RE S OLVE
I - COLOCAR, de 1.º de março a 31 de dezembro do corrente, à disposição do Governo do E stado do Paraná, o servidor ALMIR BONATTO,
cargo de E ngenheiro S anitarista, padrão 3570, referência “A”, matrícula n.º 75.196, lotado na S ecretaria Municipal de Obras Públicas, com
ressarcimento total das vantagens e encargos sociais despendidos.
II - Da obrigação do órgão cessionário:
§1.º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou entidade cedente.
§2.º A presente disposição será considerada automaticamente revogada quando não ocorrer o ressarcimento no prazo de 90 dias, a contar da
data de vencimento contida na guia de recolhimento, devendo a servidora retornar ao órgão de origem, sob pena de caracterização de
descumprimento do dever funcional.
S ecretaria Municipal de Recursos Humanos, 2 de abril de 2013.
Meroujy Giacomassi Cavet : S ecretária Municipal de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 775
Incorpora tempo de serviço.
A S E CRE TÁRIA MUNICIPAL DE RE CURS OS HUMANOS , no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal n.º 25, de 2
de janeiro de 1997, em conformidade com as Leis Municipais n.ºs 6.317/1982, 6.823/1986 e com base no Protocolo n.º 01-007459/2013 - PMC,
RE S OLVE
INCORPORAR, para efeito de aposentadoria, em favor do servidor NARCIZO LE OPOLDO E DUARDO DA CUNHA S OBIE RAY, matrícula n.º
55.161, lotado na S ecretaria Municipal de Recursos Humanos, o tempo de 4 anos e 9 dias, em que prestou serviços em atividade vinculada à
Previdência S ocial Urbana, durante os períodos de 4 de abril a 5 de setembro de 1974, 6 de setembro de 1974 a 12 de janeiro de 1976, 1.º de
janeiro de 1985 a 6 de janeiro de 1986, 8 de abril a 31 de maio de 1990, 1.º de julho a 2 de setembro de 1990, 3 de setembro de 1990 a 26 de
abril de 1991 e 27 de abril a 30 de julho de 1991.
S ecretaria Municipal de Recursos Humanos, 2 de abril de 2013.
Meroujy Giacomassi Cavet : S ecretária Municipal de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 776
Incorpora tempo de serviço.
A S E CRE TÁRIA MUNICIPAL DE RE CURS OS HUMANOS , no uso da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal n.º 25, de 2
de janeiro de 1997, em conformidade com as Leis Municipais n.ºs 6.317/1982, 6.823/1986 e com base no Protocolo n.º 01-007207/2013 - PMC,
RE S OLVE
Os atos municipais publicados neste Diário Oficial Eletrônico foram assinados digitalmente, de acordo com a Lei Municipal nº 14.018/2012, regulamentada pelo Decreto Municipal nº
1.216/2012, com a garantia de autenticidade, validade jurídica e integridade, asseguradas pela Certificação Digital da Autoridade Certificadora ICP-Brasil.

