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III – CARTA DO SUPERINTENDENTE
Curitiba, 22 março de 2004.

Ao
Conselho de Administração do
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE.
Nesta.

Senhores Conselheiros.

Em atendimento ao disposto na lei de criação do Serviço Social Autônomo
PARANACIDADE, apresentamos à consideração dos Senhores membros do Conselho
de Administração, o Relatório Operacional do Contrato de Gestão, firmado com o
Governo do Estado do Paraná, relativo ao Exercício de 2003.
As ações e atividades desenvolvidas no exercício foram de forma geral, aquelas
estabelecidas no Plano de Ação Estratégica – 2003, acrescidas de outras que tiveram
a devida análise e pronta resposta desse Conselho ao longo do ano.
Como nos anos anteriores, as Demonstrações Contábeis do exercício, com
elementos complementares e o parecer técnico da empresa de auditoria externa Muller
& Bazzaneze Ciad Auditores, completam e são partes integrantes deste Relatório de
Gestão.
Atenciosamente,

Renato Guimarães Adur
Superintendente do PARANACIDADE
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V - APRESENTAÇÃO

Estão identificadas neste Relatório, as ações e atividades desenvolvidas
pelo PARANACIDADE no exercício de 2003 atendendo as diretrizes expressas
no Contrato de Gestão que a Entidade mantém com o Governo do Estado, além
daquelas constantes no Plano de Ação Estratégica para o exercício e outras
aprovadas pelo Conselho de Administração em suas reuniões ordinárias.
São agrupadas, neste Relatório, em blocos de informações distintas,
aquelas ações e atividades que se referem às Diretorias de Administração e
Finanças e de Operações e, em destaque, todas as relativas aos aspectos
contábeis e financeiros.
A Prestação de Contas Anual do PARANACIDADE, apresentada no
Capítulo Aspectos Orçamentários, Contábeis e Financeiros é consubstanciada
com parecer da empresa de auditoria externa Muller & Bazzaneze e Ciad
Auditores.
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VI - RELATÓRIO OPERACIONAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
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Adequação das instalações físicas e de imagem do PARANACIDADE.

Alteração de Lay Out das instalações da Sede do PARANACIDADE.
Plano Operacional
Original
• Adequação do espaço físico
racionalizando a distribuição e
locação do quadro funcional.
• Estudos de adequação do espaço
físico
na
Sede
do
PARANACIDADE,
apresentando propostas.
• Criação de logomarca.

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

•

Reformas
Fevereiro
Setembro/2003.

•

Desenvolvimento de novo LayOut.

•

Aprovado o desenvolvimento
de projeto para a criação de
nova
logomarca,
em
30.01.2003.
Criação
e
implantação, março/2003.

a

Metas:

EA

X

X

X

NE
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esenvolver política de Recursos Humanos, compatível
necessidades da organização e do seu quadro funcional.

com

as

Levantamentos e pesquisas de clima organizacional e de atuação funcional,
identificando aspectos e situações que mereçam atenção e medidas
especiais.
Plano Operacional
Original
• Negociar, com o Sindicato
representativo da categoria o
Acordo Coletivo de Trabalho,
referente ao período novembro/
2003 á outubro/ 2004.

Situação em 31/12/03
e justificativas

•

Em negociação.

A

Metas:

EA

X

NE
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Banco de Dados, relativo a Recursos Humanos.

Manutenção de Banco de Dados, informatizado sobre o quadro funcional do
PARANACIDADE, visando atender às exigências legais e operacionais
Plano Operacional
Original
•

Manutenção.

Situação em 31/12/03
e justificativas
•

Manutenção contínua.

A

Metas:

EA
X

NE
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Adequação do Quadro de Pessoal às necessidades do PARANACIDADE.

Estabelecer a necessidade quali e quantitativa de recursos humanos da
entidade a fim de atender a crescente demanda de seus clientes
Plano Operacional
Original
• Identificar, nas várias áreas, os
pontos críticos de falta de
pessoal, propondo medidas a
serem submetidas ao Conselho
de Administração.

Situação em 31/12/03
e justificativas
• Aprovada pelo Conselho de
Administração, a criação de 01
vaga em 07.02.2003 (a de
Superintendente
Executivo),
passando o Quadro Total para
133.

X

• Aprovada as alterações no
organograma da entidade, onde
ficam
subordinadas
ao
Superintendente Executivo as
Diretorias de Administração e
Finanças, de Operações e
demais
órgãos
de
assessoramento.

X

•

• Alterações no Plano de Cargos,
Salários e Benefícios.

A

•

Remanejamentos internos, bem
como transformações de vagas,
tanto na área operacional quanto
na administrativa, de forma a
atender as necessidades da
organização
sem
acarretar
aumento no Quadro Total de
vagas.
Proposta aprovada na integra
pelo
Conselho
de
Administração, em 07.02.2003.

X

X

Metas:

EA

NE
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Adequação do Quadro de Pessoal às necessidades do PARANACIDADE.

Estabelecer a necessidade quali e quantitativa de recursos humanos da
entidade a fim de atender a crescente demanda de seus clientes.
Plano Operacional
Original
• Alterações
na
estrutura
organizacional da entidade.

Situação em 31/12/03
e justificativas
•

Extinção da Coordenadoria de
Assuntos
Estratégicos
e
transformação da Coordenadoria
de Escritórios Regionais para
Coordenadoria
da
Região
Metropolitana e Litoral.

A

X

Metas:

EA

NE
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Análise da demanda de atendimento dos Escritórios Regionais.

Definir a área de atuação e demanda dos escritórios regionais propondo
medidas de adequação.
Plano Operacional
Original
• Efetivar a instalação e mudança
do Escritório Regional de Irati,
para a cidade de Ponta Grossa,
conforme disposto em Ata do
Conselho de Administração.

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

• Instalado em Dezembro/2003.

X

Metas:

EA

NE
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Realização de Seleção Competitiva Pública.

Selecionar os candidatos aos cargos de provimento permanente do
PARANACIDADE, de acordo com os critérios estabelecidos em norma
específica.
Plano Operacional
Original
• Promover
Seleções
Competitivas Públicas para
identificar
profissionais
qualificados e aptos a preencher
vagas
em
aberto
no
PARANACIDADE, tanto na
Sede quanto nos Escritórios
Regionais.

Situação em 31/12/03
e justificativas
•

•

•

•

•

•

•

Metas:

A

Aprovada a prorrogação da
validade dos resultados da
Seleção Competitiva Pública nº
01/2002, até fevereiro de 2004.

X

Aprovada a realização da
Seleção Competitiva Pública nº
001/03 – maio/03.

X

Aprovado o resultado da
Seleção Competitiva Pública nº
001/03 – junho/03.

X

Aprovada a realização da
Seleção Competitiva Pública nº
002/03 – junho/03.

X

Aprovada a realização da
Seleção Competitiva Pública nº
003/03; 004/03 e 005/03 –
julho/03.

X

Aprovada o resultado da
Seleção Competitiva Pública nº
002/03 – agosto/03.

X

Aprovado o resultado da
Seleção Competitiva Pública nº
003/03 – agosto/03.

X

EA

NE
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Realização de Seleção Competitiva Pública.

Selecionar os candidatos aos cargos de provimento permanente do
PARANACIDADE, de acordo com os critérios estabelecidos em norma
específica.
Plano Operacional
Original
• Promover
Seleções
Competitivas Públicas para
identificar
profissionais
qualificados e aptos a preencher
vagas
em
aberto
no
PARANACIDADE, tanto na
Sede quanto nos Escritórios
Regionais.

Situação em 31/12/03
e justificativas
•

•

•

•

A

Aprovada a realização da
Seleção Competitiva Pública nº
006/03; 007/03 e 008/03 –
setembro/03.

X

Aprovado o resultado da Seleção
Competitiva Pública nº 004/03;
006/03 e 007/03– outubro/03.

X

Aprovado o resultado da
Seleção Competitiva Pública nº
008/03 – novembro/03.

X

Não houve inscritos na Seleção
Competitiva Pública nº 005/03.

X

Metas:

EA

NE
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Treinamento Técnico Operacional e Gerencial dos recursos humanos do
PARANACIDADE.

Desenvolvimento dos recursos humanos da organização, visando suprir as
deficiências identificadas principalmente no Diagnóstico Funcional.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Identificação de clientela para
treinamento específico.

•

• Possibilitar
demandado.

•

o

treinamento

A

Curso
de
Alteração
na
Legislação Previdenciária, 01
empregado.

X

Curso Spring – Utilização de
Software
Livre
de
Geoprocessamento,
10
empregados.

X

•

Curso
de
Formação
de
Pregoeiros, 03 empregados.

X

•

Curso de Novos Instrumentos
de Planejamento Urbano, 01
empregado.

X

•
•
•

Curso
de
empregado.
Curso
de
Internacional
empregado.

AutoCad,

01
X

Software
Livre,
01

Curso Programa de Estudos
Avançados para Líderes, 01
empregado.

X

X

Metas:

EA

NE
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Treinamento Técnico Operacional e Gerencial dos recursos humanos do
PARANACIDADE.

Desenvolvimento dos recursos humanos da organização, visando suprir as
deficiências identificadas principalmente no Diagnóstico Funcional.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Identificação de clientela para
treinamento específico.

•

Curso Estatuto da Cidade, 01
empregado.

• Possibilitar
demandado.

•

Especialização
em
Planejamento de Transporte
Urbanos, 09 empregados.

o

treinamento

•

•

•

A

Metas:

EA

X

X

Especialização
em
Geotecnologias, 01 empregado. Custo do
Paranacidade, 50 % do valor da
mensalidade.

X

Participação no 9º Fórum
Nacional para Desenvolvedores
de Internet.

X

Curso de Produção Escrita
Corporativa – Redação Técnica
Administrativa, 12 empregados.

X

NE
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Equipar a Sede e os Escritórios Regionais com móveis, equipamentos de
escritório, veículos e instalações físicas compatíveis com as necessidades do
PARANACIDADE.

Implementar apólice de seguros dos bens e equipamentos da entidade.
Plano Operacional
Original
•

Instituir apólices de seguro
contra roubo, incêndio e danos
elétricos
em
móveis
e
equipamentos
do
PARANACIDADE, tanto nos
Escritórios Regionais quanto na
Sede.

Situação em 31/12/03
e justificativas

•

Renovação das apólices de
Seguro na Sede e em todos
Escritórios Regionais.

A

X

Metas:

EA

NE
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Implantação e atualização de Normas de Gestão e de Procedimentos do
PARANACIDADE.

Instituir Normas de Gestão e/ou de Procedimentos com a finalidade de
estabelecer ações uniformes em toda organização, sempre que o assunto
assim o recomende.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

• Identificar assuntos de relevância • Aprovada a versão 06 da Norma
para a organização ou para o Gestão – NG 004- Deslocamento de
quadro funcional.
Pessoal, bem como a Tabela de
Diária, versão 09, em 20.02.2003.

X

• Implantado novos procedimentos
relativos a tiragem de fotocópias de
documentos
na
Entidade,
regulamentado
por
Instrução
Normativa, em 27.02.2003.

X

• Implantado novos procedimentos
relativos ao Protocolo – adoção da
Resolução
nº
8829/1994,
regulamentado
por
Instrução
Normativa, em 03.10.2003.

X

• Estudos para implantação de Norma
de Gestão, referente ao Protocolo.
• Implantado novos procedimentos
relativos a aquisição de bens e
serviços, para atendimento aos
preceitos
da
Lei
8.666/93,
regulamentado
por
Instrução
Normativa, em 25.08.2003.
• Revisões e atualizações.

• Atividade contínua

Metas:

EA

X

X
X

NE
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Fixação da imagem do PARANACIDADE.

Promover e participar de eventos relevantes visando divulgar e fixar a
imagem da instituição como centro de referência na sua área de atuação.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

Incentivo e apoio a eventos, • Participação do Superintendente
programas, reuniões e cursos que Executivo na Missão Empresarial
possibilitem ou facilitem atingir os em Córdoba, Argentina e visita ao
objetivos.
Projeto de Urbanização de Favelas
do BID, em Rosário, Argentina, em
junho de 2003.

X

• Participação do Superintendente na
Missão Governamental, para a
interação de informações relativas
ao Arranjo Institucional de geração
e distribuição de energia elétrica,
no Texas, Estados Unidos, em
agosto de 2003.

X

• Realização do evento: “Divulgação
e Capacitação da Política de
Desenvolvimento
Urbano
e
Regional do Estado do Paraná”, nos
municípios de Curitiba, União da
Vitória, Irati, Tibagi, Laranjeiras do
Sul, Pitanga, Francisco Beltrão,
Pato Branco, Cascavel, Jacarezinho,
Cornélio
Procópio,
Londrina,
Apucarana, Maringá, Paranavaí,
Umuarama e Campo Mourão, para
técnicos de Associações e de
Municípios, de junho a agosto de
2003.

X

Metas:

EA

NE
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Fixação da imagem do PARANACIDADE.

Promover e participar de eventos relevantes visando divulgar e fixar a
imagem da instituição como centro de referência na sua área de atuação.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Incentivo e apoio a eventos, • Realização do evento: “Divulgação
programas, reuniões e cursos que e Capacitação da Política de
possibilitem ou facilitem atingir os Desenvolvimento
Urbano
e
objetivos.
Regional do Estado do Paraná”, nos
municípios
de
Cascavel,
Apucarana,
Ponta
Grossa,
Umuarama, Cornélio Procópio,
Londrina, São José dos Pinhais,
Araucária
e
Maringá,
nas
Conferências
Regionais
preparatórias para a Conferência
Estadual das Cidades, em agosto de
2003.

A

X

Metas:

EA

NE
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Adequação do arquivo técnico e documental, tanto do extinto FAMEPAR
quanto do PARANACIDADE.

Procedimentos relativos à guarda de toda documentação legal e técnica.
Plano Operacional
Original
• Seleção da documentação
relativa
ao
extinto
FAMEPAR, em cooperação
com
o
Departamento
Estadual de Arquivo Público,
para arquivamento.
• Arquivamento
dos
documentos relativos ao
PARANACIDADE.

Situação em 31/12/03
e justificativas
• Transferência de documentação
do
ex-FAMEPAR
ao
Departamento
Estadual
de
Arquivo Público.
Processo em andamento.

•

Processo contínuo.

A

Metas:

EA

X

X

NE

- 23 -

Adequação à nova regulamentação do Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano – FDU.

Identificar necessidades internas e externas da adequação do
PARANACIDADE às diretrizes do Decreto Estadual nº 3736, de 10.11.97.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Alternativas
decorrentes
de
alterações de legislação tributária
estadual e municipal.
• Em contínua atualização.

• Estudos e elaboração de minutas a
serem apresentadas ao Governador
do Estado, visando aprimoramento
do regulamento do FDU.

A

Metas:

EA

X

X

• Constituição de base real e atual de
todos
empréstimos
e
subempréstimos concedidos com • Em contínua atualização.
recursos do FDU

X

• Constituição de Sistema Gerencial • Sistema em desenvolvimento
Financeiro, baseado em Banco de
permanente utilizando a mesma
Dados
informatizado
para
base de informações do Sistema de
acompanhamento e gerenciamento
Acompanhamento
e
de contratos.
Monitoramento – SAM.

X

• Fase de desenvolvimento, teste e
automatização de novas funções.
• Manutenção contínua.

X
X

NE
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Adequação à nova regulamentação do Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano – FDU.

Identificar necessidades internas e externas da adequação do
PARANACIDADE às diretrizes do Decreto Estadual nº 3736, de 10.11.97.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Adequações no sistema operacional •
Aprovada a transferência das
com o Agente Financeiro (Banestado
movimentações dos recursos do
S.A. - Itaú S.A.).
PARANACIDADE e do FDU para
pagamento a fornecedores e
tributos, do Banco Itaú, para o
Banco do Brasil, Agência Governo,
a partir de 01.10.2003.
• Sistema de Controle de Custos

•

Metas:

A

X

• Em estudo, aguardando definições
e
integração
de
sistemas
operacionais.

SACE
–
Sistema
de
acompanhamento dos convênios • Implantado.
especiais (PEOM).
• Manutenção contínua.

EA

X

X

X

NE
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Adequação e desenvolvimento da tecnologia da informação.

Desenvolvimento da área de informática do PARANACIDADE, visando
atender as diferentes e crescentes demandas, tanto interna quanto externa.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

Análise, estudo e propostas de • Atualizações, adequações e ajustes
novas implementações físicas,
de ação contínua nos Sistemas
lógicas e estratégicas na área de
Integrados do PARANACIDADE.
informática.

Metas:

EA

X

• Implantação de atividades relativas
ao convênio firmado com o
Governo do Estado do Pará.
• Migração
dos
dados
dos
Servidores do PARANACIDADE,
para a Plataforma Open – Source.
Março a abril de 2003.

NE

X

X

• Planejamento e estudos para a
migração dos dados do Sistema
Operacional para Usuários para a
Plataforma Open – Source.

X

• Implementação do Projeto para a
integração das redes de dados e
telefonia do PARANACIDADE e
SEDU.

X
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Divulgação do PARANACIDADE, suas ações e atividades.

Instituição de veículo informativo próprio e outras formas de divulgar a
entidade, suas ações e atividades
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

Edição
do
Boletim
em
Desenvolvimento
e
Informe
Jurídico, com distribuição dirigida
ao público alvo da entidade.
•

01 edição em 2003.

X

•

Edição de Agenda Anual para
2004, com distribuição dirigida.
•

Distribuição de 3.000 Agendas.

X

•

Fornecimento
de
material
informativo para inserção, sem
ônus em jornais, revistas, rádios e
TV`s, sobre o PARANACIDADE,
suas ações e trabalhos.

• Reportagens, entrevistas, notícias
em geral, releases.
Nº de entrevista para emissoras e
rádios: 70

X

Nº de matérias expedidas a todos os
meios de comunicação: 152

X

Metas:

EA

NE
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Divulgação do PARANACIDADE, suas ações e atividades.

Instituição de veículo informativo próprio e outras formas de divulgar a
entidade, suas ações e atividades.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Desenvolver página eletrônica para •
livre e fácil acesso de público
interessado nas ações e atuações da
empresa.

•

Adequação da Home Page na
Internet, visando disponibilizar
matérias, releases, informações,
legislação
e
dados,
tanto
institucionais quanto operacionais
da entidade e informações
relevantes dos 399 municípios do
Paraná.
Manutenção
e
atualizações
contínuas.

A

Metas:

EA

X
X

NE
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Consolidar o PARANACIDADE como entidade de referência no seu campo
de atuação.

Editar e divulgar trabalhos técnicos e científicos, relativo ao desenvolvimento
urbano e regional, desenvolvido por profissionais do PARANACIDADE,
consultores e especialistas externos contratados
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

Metas:

EA

• Análise, julgamento e publicação de • “Dicionário de Artes Plástica no
trabalhos técnicos e científicos de Paraná”, para compor o conjunto de
reconhecida
qualidade,
com obras do Museu Oscar Niemeyer,
distribuição dirigida a entidades, parte integrante do Programa de
organizações
e
profissionais Valorização Cultural do Estado do
dedicados
ao
desenvolvimento Paraná,
implementado
com
recursos do FDU.
urbano e regional de um modo geral.

X

• Projeto Educação e Desenvolvimento • Edição
de
Cartilha
“A
Responsabilidade da União, Estado
e Municípios com a Alfabetização
de Jovens e Adultos”. Exemplares
3.000, ainda não distribuídos.

X

• Projetos decorrentes da Política de • Edição de Cartilha: “Política de
Desenvolvimento Urbano e Regional Desenvolvimento
Urbano
e
para o Estado do Paraná.
Regional para o Estado do Paraná”.
Exemplares 5.000.

X

NE

- 29 -

Consolidar o PARANACIDADE como entidade de referência no seu campo
de atuação.

Promover processos de comercialização e promoção do PARANACIDADE.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Continuidade de pesquisa e • Preparação de documentos,
correspondências
e
identificação de Entidades factíveis materiais,
de estabelecer cooperação técnica apresentação
de
palestras,
e/ou parceiros co-financiadores.
direcionadas
a
clientes
em
potencial, tais como: USAID,
UNESCO/Brasil,
Banco
Interamericano
de
Desenvolvimento – BID, Banco
Mundial, Prefeitura de Durban –
África do Sul, Governo e
municipalidades de Moçambique,
Consultores do BIRD em Etiópia,
entidades
representativas
dos
Governos da Alemanha, Canadá e
Nigéria, representantes do Estado
na
Índia,
de
Tamil-Nadu
Municipalidade de Assunção no
Paraguai, Governos da Bolívia,
Argentina e Uruguai, além dos
Estados do Pará, Rio Grande do
Norte e Santa Catarina.

Metas:

A

X

EA

NE

- 30 -

Relacionamento e articulação com entidades e organizações nacionais e
internacionais.

Formalizar acordos de cooperação técnica, contratos, convênios e/ou outros
instrumentos legais, que possibilitem intercâmbio de tecnologia e informação
na área de atuação do PARANACIDADE.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

• Acordos de Cooperação Técnica • Acordo de Cooperação Técnica
com entidades e/ou organizações celebrado com a Secretaria de
nacionais e internacionais.
Desenvolvimento
Urbano
da
Presidência da República –
SEDU/PR para a execução de
programas na área de transportes
urbanos.
•

•

EA

NE

X

Acordo de Cooperação Técnica
com a Caixa Econômica Federal –
CEF, destinado a viabilizar
financiamento na área de infraestrutura para municípios do Estado
do Paraná e Companhia de
Saneamento
do
Paraná
–
SANEPAR, sendo a CEF o agente
financeiro e o PARANACIDADE o
gestor do programa. Suspenso em
27.11.2002.
Termo de Cooperação Técnica
celebrado entre o PARANACIDADE e o Estado do Pará, através da
Secretaria Executiva de Estado de
Desenvolvimento
Urbano
e
Regional – SEDURB, em 27 de
novembro de 2001. Rescindido em
dezembro de 2003.

Metas:

X

X

- 31 -

Relacionamento e articulação com entidades e organizações nacionais e
internacionais.

Formalizar acordos de cooperação técnica, contratos, convênios e/ou outros
instrumentos legais, que possibilitem intercâmbio de tecnologia e informação
na área de atuação do PARANACIDADE.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

• Acordos de Cooperação Técnica • Termo de Cooperação Técnica,
com entidades e/ou organizações celebrando entre o Estado do
nacionais e internacionais.
Paraná, Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano – SEDU,
PARANACIDADE e o Serviço de
Apoio as Micro e Pequenas
Empresas do Paraná – SEBRAE,
tendo por objetivo estabelecer
condições
gerais
para
o
desenvolvimento
nas
microempresas e empresas de
pequeno porte paranaense e
capacitação de recursos humanos
para
gestão
pública.
Em
16.06.2003.

X

• Termo de Convênio, realizado entre
a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano - SEDU,
PARANACIDADE e a Rádio e
Televisão Educativa do Paraná –
RTVE, com a interveniência da
Secretaria de Estado da Cultura –
SEEC, visando a aquisição de
equipamentos para a modernização
do parque técnico da RTVE. Em
23.06.2003.

X

Metas:

EA

NE

- 32 -

Relacionamento e articulação com entidades e organizações nacionais e
internacionais.

Formalizar acordos de cooperação técnica, contratos, convênios e/ou outros
instrumentos legais, que possibilitem intercâmbio de tecnologia e informação
na área de atuação do PARANACIDADE.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Acordos de Cooperação Técnica • Termo de Convênio, realizado
com entidades e/ou organizações entre a Secretaria de Estado do
nacionais e internacionais.
Desenvolvimento Urbano - SEDU,
PARANACIDADE, Secretaria de
Estado da Educação - SEED,
Secretaria de Estado da Justiça e da
Cidadania - SEJU, União Nacional
dos Dirigentes Municipais de
Educação – UNDIME e a
Associação dos Municípios do
Paraná – AMP, visando a
diminuição do analfabetismo adulto
no Paraná. Em 07.11.2003.
• Aprovada a realização de Termo de
Convênio entre a Secretaria de
Estado
do
Desenvolvimento
Urbano, o PARANACIDADE, a
Federação das Associações dos
Municípios
do
Paraná
–
FEMUPAR, com a interveniência
das 18 Associações de Municípios,
visando
a
promoção
do
fortalecimento institucional das
Associações de Municípios e apoio
a execução da Política de
Desenvolvimento
Urbano
e
Regional e do Programa PARANÁ
URBANO.

A

Metas:

EA

X

X

NE
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Relacionamento e articulação com entidades e organizações nacionais e
internacionais.

Formalizar acordos de cooperação técnica, contratos, convênios e/ou outros
instrumentos legais, que possibilitem intercâmbio de tecnologia e informação
na área de atuação do PARANACIDADE.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Acordos de Cooperação Técnica • Aprovada a participação do
com entidades e/ou organizações
PARANACIDADE, no Convênio
nacionais e internacionais.
entre
o
Escritório
de
Representações do Paraná em
Brasília e várias entidades. Em
05.12.2003.

A

Metas:

EA

X

NE

- 34 -

Auditagem, por empresas de auditoria externa, das demonstrações
financeiras do PARANACIDADE.

Andamento dos trabalhos da empresa de auditoria externa contratada, como
aprovado pelo Conselho de Administração
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Proceder
à
auditoria
das • Parecer conclusivo da auditoria,
demonstrações financeiras relativas realizada pela Muller Bazzaneze &
ao exercício de 2003.
Ciad Auditores, apresentado em
janeiro/ 2004.

• Conclusão da Auditoria relativa ao • Previsão março de 2004.
exercício de 2003.

A

X
X

Metas:

EA

NE

- 35 -

Auditagem das ações e programas do PARANACIDADE.

Acompanhamento e assessoria às ações de auditoria executadas pela
auditoria interna, externa, do BID e do Tribunal de Contas do Estado.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

Acompanhamento e assessoria aos • Ações contínuas.
profissionais no exercício de
auditorias técnicas, contábeis e
financeiras, elaborando relatórios,
demonstrativos
e
fornecendo
informações
necessárias
ao
perfeito desenvolvimento dos
trabalhos.

• Atendimento as solicitações de • Solicitações do Tribunal de Contas
informações, esclarecimentos e
do Estado. De janeiro
a
cópia de documentos as auditorias
dezembro/2003.
externas.
• Solicitações
da
Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI.
De fevereiro a novembro/2003.
• Solicitações do Tribunal de
Contas, setor da Coordenadoria de
Apoio Técnico, Auditoria de
Obras
Públicas.
Início
março/2003.

Metas:

EA

X

X

X

X

NE

- 36 -

Elaborar o Planejamento Anual do PARANACIDADE.

Estabelecer plano de metas, objetivos e respectivos orçamentos.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Consolidação de metas e objetivos • Plano de Ação Estratégica para
a alcançar no exercício, tanto na 2004 e respectiva Proposta
área administrativa - financeira Orçamentária e Financeira, ambos,
como na operacional. Orçar receitas aprovado pelo Conselho de
e despesas para atingir metas do Administração em 11.12.2003.
programa de atividades e ações
propostas.

A

X

• Revisão Orçamentária e Financeira
do exercício de 2003, aprovada
pelo Conselho de Administração
em 30.10.2003.

X

• Alterações e adequações no Plano
de Ação Estratégica para 2003,
aprovado pelo Conselho de
Administração em 30.08.2003.

X

Metas:

EA

NE

- 37 -

Exercer a normatização, o controle e deliberar sobre as atividades e ações do
PARANACIDADE. Supervisionar e coordenar as operações da Entidade.

Efetivação de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de
Administração. Estabelecimento de reuniões periódicas entre a
Superintendência e as Diretorias do Paranacidade.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Realizar mensalmente uma reunião • Realizadas 12 (doze) reuniões
ordinária
do
Conselho
de
Ordinárias do Conselho de
Administração e extraordinárias,
Administração e 2 (duas) reuniões
quando julgado necessário.
extraordinárias.
• Realizar no mínimo 2 (duas) • Realizadas 32 (trinta e duas)
reuniões mensais da Diretoria
reuniões da Diretoria Executiva,
executiva da organização para
em 2003.
análise e acompanhamento das
atividades e ações de cada Diretoria
e, ao mesmo tempo, estabelecimento
de novas metas e objetivos

A

X

X

Metas:

EA

NE

- 38 -

Adequação da legislação do PARANACIDADE.

Atualizar Lei de Criação, Estatuto Social e o Contrato de Gestão, em razão
das alterações identificadas como necessárias para as atividades da
empresa.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Adequações na Lei de criação do
• Lei nº 14045 de 05.05.2003.
PARANACIDADE.
• Alterações e adequações ao Estatuto • Estudos e análises para a elaboração
Social da entidade.
de minuta a ser apreciada pelo
Conselho de Administração.

A

Metas:

EA

X

X

• Adequação do Contrato de Gestão, • Assinado o Décimo Termo Aditivo
para que o mesmo possa permitir ao Contrato de Gestão em
mudanças
do
procedimento 07.03.2003.
Registro
em
operacional quanto ás transferências andamento.
e regularização das retenções de
recursos do PARANACIDADE, por
parte da Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFA.

X

• Suspensão
da
utilização
do • Aprovada a suspensão pelo
Regulamento de Licitações e Conselho de Administração, em
Contratos do PARANACIDADE.
27.02.2003 e adotada a Lei
8.666/93, que dispões sobre
Licitações
e
Contratos
da
Administração Pública.

X

• Alteração do período de experiência • Aprovada pelo Conselho de
de novos contratados.
Administração, em 07.02.2003, o
período
de
experiência
dos
empregados admitidos através de
seleção competitiva pública passa
de 60 dias para 90 dias.

X

NE

- 39 -

Adequação da legislação do PARANACIDADE.

Atualizar Lei de Criação, Estatuto Social e o Contrato de Gestão, em razão
das alterações identificadas como necessárias para as atividades da
empresa.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Atribuições
adicionais
ao • Realizada em 25.06.2003, a
PARANACIDADE,
em Terceira
Alteração
no
Ato
complemento a sua Lei de criação. Conjunto, que trata da disposição de
Ato Conjunto formalizado entre o pessoal do PARANACIDADE, para
PARANACIDADE e a Agência de a Agência de Fomento.
Fomento do Paraná S/A.
• Realizada em 18.11.2003, a Quarta
Alteração no Ato Conjunto, que
trata de alterações nos Encargos das
Operações de Crédito - item 5 do
Ato Conjunto.

A

X

X

Metas:

EA

NE

- 40 -

Identificar os impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto no
PARANACIDADE e no FDU, quanto nos municípios paranaenses.

Desenvolver estudos técnicos jurídicos e obtenção de diagnósticos, indicando
as várias medidas, passos e providências a serem tomadas.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Contratação de consultoria para • Elaborado Termo de Referência.
realização de estudos técnicos
Em fase de licitação e contratação.
jurídicos, quanto a natureza
jurídica e enquadramento legal do
PARANACIDADE, em relação à
Lei de Responsabilidade Fiscal e
órgãos fiscalizadores.

Metas:

A

EA
X

NE

- 41 -

VII - RELATÓRIO OPERACIONAL

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

- 42 -

Apoio Técnico à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU.

Assessoria Técnica na elaboração de convênios/ contratos, relativos a
empréstimos e subempréstimos com os Municípios.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Elaboração dos convênios entre a
SEDU e os Municípios solicitantes • Elaborados Convênios de adesão
de recursos do FDU e do Programa
ao Programa Paraná Urbano II.
Paraná Urbano II.
• Elaborados 17 Convênios para
implantação
de
projetos
e
atividades
voltadas
ao
desenvolvimento urbano municipal
– Paraná Urbano II com recursos
do FDU.
• Elaborados Convênios com recursos
do Tesouro Geral do Estado com
vistas à execução de obras e
aquisição de equipamentos.

•

A

Elaboração de contratos de • Solicitações de novos contratos de
empréstimo que envolva o Agente
empréstimo com SANEPAR.
Financeiro do PARANACIDADE
(BANESTADO S.A. / ITAÚ S.A.) e
os subtomadores de empréstimos
(municípios, SANEPAR E COPEL).
• Solicitações ao Banestado/ ITAU
de aditivos de contratos de
empréstimo para SANEPAR .

Metas:

EA

NE

X

X

X

X

X

- 43 -

Apoio Técnico à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU.

Assessoria Técnica na elaboração de concurso de arquitetura e emissão de
informações sobre o Programa Paraná Urbano II.
Plano Operacional
Original
•

•

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

Elaboração de Edital de Concurso • Elaborados Edital para divulgação
do Concurso com 5 lotes para
para a Elaboração de anteprojetos
de Arquitetura para Projetos
anteprojetos de: 2 modelos de
Modelo, destinados às Prefeituras
Estabelecimentos Assistenciais de
Municipais
participantes
do
Saúde; 2 modelos de Centros de
Programa Paraná Urbano.
Educação Infantil; modelo de
Centro de Convivência; modelo de
Capela Mortuária; modelo de
Ginásio de Esportes; e 3 modelos
de Unidades de Produção.

Metas:

EA

X

Elaboração de controle de emissão • Emissão de pedidos para pareceres
e recebimento de informações e
de projetos da área da saúde
pareceres de órgãos setoriais para
(SESA) - 1 pedido.
projetos do Programa Paraná
Urbano II.
• Emissão de pedidos para pareceres
de projetos da área de esporte e
lazer (Paranaesporte) - 8 pedidos.

X

• Emissão de pedidos para pareceres
de projetos da área de indústria e
comércio (SEIM) - 41 pedidos.

X

• Emissão de pedidos para pareceres
de projetos da área de agricultura
(SEAB) – 2 pedidos.

X

• Emissão de pedidos para pareceres
de projetos da área de educação
(SEED) – 9 pedidos.

X

X

NE

- 44 -

Apoio Técnico à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU.

Assessoria Técnica na elaboração de concurso de arquitetura e emissão de
informações sobre o Programa Paraná Urbano II.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

• Elaboração de controle de emissão e • Emissão de pedidos para pareceres
recebimento de informações e de projetos da área de ação social
pareceres de órgãos setoriais para (SETP) – 3 pedidos.
projetos do Programa Paraná
Urbano II.
• Recebimento de pareceres de
projetos setoriais da área da saúde
(SESA) – 4 pedidos.

X

Recebimento de pareceres de
projetos setoriais da área de esporte
e lazer (Paranaesporte) – 68
pedidos.

X

Recebimento de pareceres de
projetos setoriais da área da área de
indústria e comércio (SEIM) - 84
pedidos.

X

• Recebimento de pareceres de
projetos setoriais da área da área de
agricultura (SEAB) – 3 pedidos.

X

• Recebimento de pareceres
projetos setoriais da área
educação (SEED) – 6 pedidos.

X

•

•

de
de

• Recebimento de pareceres de
projetos setoriais da área de ação
social (SETP) – 3 pedidos.

X

X

Metas:

EA

NE
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Apoio Técnico à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU.

Assessoria Técnica na elaboração de concurso de arquitetura e emissão de
informações sobre o Programa Paraná Urbano II.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Elaboração de controle de emissão e •
recebimento de informações e
pareceres de órgãos setoriais para
projetos do Programa Paraná
Urbano II.

Recebimento de pareceres de
projetos setoriais da área de
recursos hídricos e meio ambiente
(Suderhsa) – 1 pedido.

A

X

Metas:

EA

NE

- 46 -

Desenvolver a qualificação profissional dos técnicos municipais do Estado em
parceria e linhas adotadas pela SEDU.

Treinamento para técnicos das prefeituras.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Estruturação,
montagem
e
realização de cursos, seminários e • Curso de Cartografia Noções
reuniões
técnicas
para
Básicas, Módulo I. Ministrado nos
aperfeiçoamento dos recursos
Municípios de Londrina, Curitiba,
humanos das Prefeituras.
Cascavel, Guarapuava e Maringá.

A

X

• Curso
de
Licitações
na
Administração Pública. Ministrado
nos Municípios de Curitiba,
Cascavel, Londrina, Maringá e
Guarapuava.

X

• Curso
de
Geoprocessamento
Noções Básicas - ArcView/Spring
- Módulo II. Ministrado nos
Municípios de Cascavel e Curitiba.

X

• Curso
de
Plano
Diretor.
Ministrado nos Municípios de
Londrina, Curitiba, Guarapuava,
Cascavel e Maringá.

X

• Programa de Estudos Avançados
para Líderes Públicos - Módulo I.
Ministrado nos Municípios de
Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu.

X

Metas:

EA

NE

- 47 -

Desenvolver a qualificação profissional dos técnicos municipais do Estado em
parceria e linhas adotadas pela SEDU.

Treinamento para técnicos das prefeituras.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
E justificativas

A

Estruturação, montagem e
realização de cursos, seminários e • Curso de Tributos e Contribuição
reuniões
técnicas
para
de Melhoria. Ministrado nos
aperfeiçoamento dos recursos
Municípios de Cascavel, Maringá,
humanos das Prefeituras.
Curitiba,
Londrina,
Irati
e
Guarapuava.

X

• Desenvolvimento Comportamental
- Motivação Pessoal - Módulo I.
Ministrado nos Municípios de
Guarapuava, Cascavel, Londrina e
Maringá.

X

• Desenvolvimento Comportamental
- Motivação Profissional - Módulo
II. Ministrado nos Municípios de
Guarapuava, Cascavel, Londrina e
Maringá.
• Desenvolvimento Comportamental
- Motivação Familiar - Módulo III.
Ministrado no Município de
Londrina.

X

X

Metas:

EA

NE

- 48 -

Apoio e Assistência Técnica a Municípios.

Assessorar, analisar e emitir pareceres em processos licitatórios, termos
aditivos e demais questões que envolvam a concessão de empréstimos e/ou
subempréstimos.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

• Orientação e análise técnica jurídica
nos processos licitatórios e termos
aditivos de contratos dos municípios
tomadores de empréstimos e sub- • Analisados e emitidos os
empréstimos,
emitindo
os
respectivos pareceres em todos os
respectivos pareceres.
processos demandados em 2003.

X

• Área de infra-estrutura e aquisição
de bens, 139 pareceres.

X

• Prestar orientação às solicitações de • Atendidas 500 consultas jurídicas,
esclarecimentos legais formuladas aproximadamente.
pelos municípios.
• Elaboração
de
contratos
de • Solicitações de 241 novos contratos
empréstimo que envolva o Agente a AFPR de empréstimo com 81
Financeiro do PARANACIDADE municípios.
(AGÊNCIA DE FOMENTO DO
PARANÁ S.A.. – AFPR) e os
subtomadores
de
empréstimos • Solicitações
a
AFPR
de
(MUNICÍPIOS).
cancelamento de 6 contratos de
empréstimo para 6 municípios.
• Solicitações a AFPR de aditivos de
contratos de empréstimo para
municípios.

Metas:

EA

X

X

X

X

NE

- 49 -

Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal, no âmbito do escritório
Plano Operacional
Situação em 31/12/03
Original
e justificativas
• Efetuar análise e aprovação de • Apoio ao Pequeno e Médio
projetos realizados com recursos do
Produtor:
Sistema de Financiamento de Ações
- Barracão Industrial – 14 projetos.
Municipais - SFAM, relativos às
-Equipamentos
p/
Barracão
diversas áreas de investimentos.
Industrial – 7 projetos.
-Aquisição de Terrenos para
Conjunto Habitacional – 2
projetos.
• Apoio Social:
- Creche – 4 projetos.
- Centro Comunitário - 1 projeto.
-Equipamento
p/
Centro
Comunitário - 5 projetos.
- Escola Municipal – 4 projetos.
-Escola Profissionalizante - 1
projeto.
- Hospital Regional – 2 projetos.
- Posto de Saúde – 3 projetos.
- Ambulância – 3 projetos.
- Veículo para Saúde – 4 projetos.

A
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

• Áreas Industriais:
- Aquisição de Terrenos para Áreas
Industriais – 2 projetos.

X

• Edifícios Emblemáticos
-Edifícios Emblemáticos
projeto.

X

–

• Equipamentos Rodoviários
- Equipamentos Rodoviários – 11
projetos.
- Veículos – 3 projetos.

1

X
X

Metas:

EA

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal, no âmbito do escritório
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Efetuar análise e aprovação de • Equipamentos Urbanos
- Biblioteca - 1 projeto.
projetos realizados com recursos do
Sistema de Financiamento de Ações
- Câmara Municipal – 1 projeto
Municipais - SFAM, relativos às
- Capela Mortuária – 3 projetos
diversas áreas de investimentos.
- Centro Cultural – 1 projeto.
-Complexo Esportivo – 2 projetos.
- Ginásio de Esportes – 5 projetos.
- Paço Municipal – 4 projetos.
- Praça – 10 projetos.
- Quadra de Esportes – 3 projetos.
-Restauração
de
Patrimônio
Cultural – 1 projeto.
-Terminal
Rodoviário
Intermunicipal – 1 projeto.
- Terminal Rodoviário Urbano – 1
projeto.

A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

• Instrumentos Técnicos de Apoio
- Equipamentos de Informática –
15 projetos.

X

• Meio Ambiente
- Parques e Áreas Verdes – 1
projeto.

X

• Planejamento
- Plano Diretor – 1 projeto.

X

Metas:

EA

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal, no âmbito do escritório
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Efetuar análise e aprovação de • Serviços Urbanos
projetos realizados com recursos
- Iluminação Pública – 4 projetos.
do Sistema de Financiamento de
- Sistema de Gerenciamento
Ações Municipais - SFAM,
Integrado – 4 projetos.
relativos às diversas áreas de
- Aquisição de Terreno para Aterro
investimentos.
Sanitário – 1 projeto.
• Sistemas de Águas Pluviais:
- Drenagem Urbana – 1 projeto.
• Sistemas Viários Urbanos:
- Ciclovia – 2 projetos.
- Pavimentação de Vias Urbanas –
119 projetos.
- Urbanização/Calçadas – 14
projetos.
- Sinalização Viária Urbana – 2
projetos.

A
X
X
X
X
X
X
X
X

Metas:

EA

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Efetuar acompanhamento e as • Apoio ao Pequeno e Médio
medições dos projetos do Sistema
Produtor:
de Financiamento de Ações
- Barracão Industrial – 2 projeto.
-Equipamentos para Barracão
Municipais – SFAM.
Industrial – 1 projetos.
- Aquisição de Terrenos para
Conjunto Habitacional – 2
projetos.
• Apoio Social:
- Creche – 1 projeto.
- Equipamento para o Centro de
Convivência - 4 projetos.
- Ambulância – 2 projetos.
- Veículo para Saúde – 2 projetos.
• Áreas Industriais
- Aquisição de Terrenos para
Áreas Industriais – 2 projetos.
Consolidação
de
Áreas
Industriais –1 projeto.
• Equipamentos Rodoviários
- Equipamentos Rodoviários – 49
projetos.
- Veículos – 3 projetos.
• Gestão Tributária e Financeira
- Cadastro Técnico Imobiliário e
Econômico – 1 projeto.
- Código Tributário Municipal – 1
projeto.
- Planta Genérica de Valores – 1
projeto.

A
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

Metas:

EA

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Efetuar acompanhamento e as • Instrumentos Técnicos de Apoio
medições dos projetos do Sistema - Equipamentos de Informática – 4
projetos.
de Financiamento de Ações
Municipais – SFAM.
• Serviços Urbanos
- Iluminação Pública – 1 projeto.
- Equipamentos e Veículos/
Limpeza Urbana – 4 projetos.
- Aquisição de Terreno para Aterro
Sanitário – 1 projeto.
• Equipamentos Urbanos
- Abrigos para Parada de Ônibus-1
projeto.
- Capela Mortuária – 1 projeto.
- Garagem para Equipamentos – 1
projeto.
- Paço Municipal – 3 projetos.
- Praça – 3 projetos.

A
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Metas:

EA

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

•

Efetuar
acompanhamento
e • 8 municípios.
treinamento aos técnicos dos
municípios, referente ao Programa
de Gestão por Resultados – PGR.

•

Elaboração de Roteiro para •
Avaliação de Conteúdo de Planos
Diretores Municipais

Analisado 1 Plano Diretor
Municipal (Município de Pinhais).

•

Manutenção de Banco de Dados •
dos Indicadores Municipais (dados
dos Balanços da Despesa).

Atualização de dados de 160
municípios, referente ao exercício
de 2002.

Manutenção de Cadastro de •
Consultorias
Especializadas
(pessoas físicas e jurídicas).

Atualização do cadastro, com
acréscimo de 10 pessoas físicas e
10 pessoas jurídicas.

•

•

Cálculo do Índice de Oferta de • Levantamento e mapeamento
Serviços Públicos – IOSP (média
digital de pavimentação e
dos Índices de Carência Relativa –
iluminação pública de vias
ICRs de educação, eficiência
urbanas de 399 municípios.
fiscal, saúde e desenvolvimento
urbano).
• Calculado o Índice de Oferta de
Serviços Públicos – IOSP (Base
Zero) e montado o ranking dos
399 municípios do Estado do
Paraná.

A

Metas:

EA

NE
X

X

X

X

X

X
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal.
Plano Operacional
Original
•

•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Efetuar
acompanhamento, • Projeto Velho Cinema Novo – 4
pareceres técnicos e as medições projetos.
dos projetos do Programa de
Revitalização Cultural do PPU2.
• Edifícios Emblemáticos – 1
projeto.

A

X
X

• Parque da Ciência.- 1 projeto.

X

X
X
X
X

. Praça – 6 projetos.

X

. Parque Público – 1 projeto.

X

. Urbanização Fundo de Vale – 1
projeto.
• Infraestrutura de Transporte
- Terminal Rodoviário-5 projetos.
• Serviço Social Focalizado
. Centro de Eventos – 1 projeto
. Quadra de Esportes – 17 projetos

EA

X

• Canal da Música – 1 projeto.

Efetuar acompanhamento e as • Serviços Urbanos Básicos
medições
dos
projetos
do - Pavimentação de Vias Urbanas Programa Estadual de Obras 57 projetos.
Municipais – PEOM - 2002.
- Controle do Meio Ambiente - 5
projeto.
- Ponte – 1 projeto.
- Iluminação – 4 projeto.
- Ciclovia – 1 projeto.

Metas:

X

X
X
X

X

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Efetuar acompanhamento e as
medições dos projetos do Programa
Estadual de Obras Municipais –
PEOM – 2002.

. Ginásio de Esportes – 9 projetos.
. Escola – 5 projetos.
. Hospital – 5 projetos.
. Centro Comunitário – 5 projetos.
. Centro de Convivência – 2 projetos.
. Centro de Múltiplo-uso – 1 projeto.
. Centro de Apoio ao Trabalhador
Rural Volante – 1 projeto.
. Centro Social – 9 projetos.
. Creche – 5 projetos.
. Complexo Esportivo – 1 projeto.
. Creche – 5 projetos.
. Centro de Saúde – 2 projetos.
. Posto de Saúde – 7 projetos.
. Creche – 5 projetos.
. Unidade da APAE – 1 projeto.
. Ambulância-3 projetos.
• Próprios do Executivo Municipal
. Próprios do Executivo Municipal –
2 projetos.
. Paço Municipal - 3 projetos.
. Capela Mortuária – 9 projetos.
. Abatedouro Municipal– 1 projeto.
• Apoio ao Pequeno e Microprodutor
. Barracão Industrial – 26 projeto

A
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Metas:

EA

X
X
X

X
X
X
X

X

X

NE

- 57 -

Apoio e elaboração de documentos licitatórios
investimentos e desenvolvimento institucional.

para

implementar

Elaboração de Editais de licitação referente ao Programa Paraná Urbano –
Sistema de Financiamento de Ações Municipais e Fundo Estadual de
Desenvolvimento Urbano.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Elaboração
de
documentos • Apoio ao Pequeno e Médio
licitatórios na área de Investimentos Produtor – 20
– Sistema de Financiamento de
Ações Municipais – SFAM e • Apoio Social – 3
Programa Paraná Urbano II.
• Áreas Industriais – 1

A
X
X
X

• Equipamentos rodoviários – 23

X

• Serviços Urbanos – 12

X

• Sistema Viário Urbano – 129

X

• Equipamentos Urbanos – 30

X

• Próprios Executivo Municipal – 11

X

• Elaboração
de
documentos • Desenvolvimento e Fortalecimento
licitatórios
na
área
de Institucional – 5.
Desenvolvimento e Fortalecimento
Institucional
–
Sistema
de
Financiamento de Ações Municipais
– SFAM e Programa Paraná Urbano
II.

X

Metas:

EA

NE
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Apoio e elaboração de documentos licitatórios
investimentos e desenvolvimento institucional.

para

implementar

Elaboração de Editais de licitação referente ao Programa Paraná Urbano –
Sistema de Financiamento de Ações Municipais e Fundo Estadual de
Desenvolvimento Urbano.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Elaboração de modelos de Editais •
de Licitação (PARANACIDADE,
Programa PARANÁ URBANO, •
Fundo de Desenvolvimento Urbano
– Sistema de Financiamento de •
Ações Municipais).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta Convite para aquisição de
bens.
Carta Convite para execução de
obras.
Carta Convite para execução de
serviços.
Tomada de Preço para aquisição
de bens.
Tomada de Preços para aquisição
de bens, Técnica e Preço.
Tomada de Preço para execução
de Obras.
Concorrência
Nacional
para
aquisição de bens.
Concorrência
Nacional
para
execução de obras.
Concorrência
Nacional
para
execução de serviços.
Pré-qualificação Nacional para
execução de serviços.
Concorrência Internacional para
aquisição de bens.
Pré-qualificação
Internacional
para execução de serviços.

A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Metas:

EA

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Atendimento à demanda de projetos institucionais.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Atualização da Planta Genérica de • 01 (um) projeto, no município de
Valores.
Matinhos.
• Equipamentos de informática.

• 07 Equipamentos:
02 Computadores; 02 impressoras;
02 No Breaks e 01 leitor de
documento.

• Orientação Técnica para a Gestão •
Tributária Municipal.
•
•

• Projeto Plano Diretor Municipal, em •
observação à Constituição Federal,
Constituição Estadual e Lei Federal
nº 10.257, de 10 de julho de 2001 –
Estatuto da Cidade.

Contribuição de Melhoria – 29
municípios.
Imposto sobre Serviços – 9
municípios.
Código Tributário Municipal – 6
municípios.
Assinatura de Termo de Adesão
para elaboração/revisão de Planos
Diretores Municipais de 111
municípios.

A
X

X
X
X
X

X

Metas:

EA

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Modernização da gestão pública.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Desenvolvimento de programa de • Um projeto, no município de
atualização
das
Bases Pinhão.
Cartográficas dos municípios.
•

A

Metas:

EA

X

Ampliação do Programa Gestão
por Resultados – PGR, com
implantação de novas etapas, nos
municípios já envolvidos no
processo
e
abertura
de
oportunidade
para
outras
municipalidades.

X

• Desenvolvimento de metodologia • Metodologia em elaboração por
própria, para a montagem de um equipe
técnica
da
Programa de Monitoramento de SEDU/PARANACIDADE.
Indicadores
Municipais
e
Simulação de Ajuste Fiscal, para
uso interno do Paranacidade e sua
disponibilização para ao mercado.
• Desenvolvimento e implantação de • Firmado convênio com três
projeto técnico específico, para a
municípios: Guarapuava, Londrina
área de Transporte Urbano, apoiado
e Paranaguá.
com recursos do Fundo Japonês de
Assistência.
• Elaboração de 3 Termos de
referência para a implantação do
Programa.

NE

X

X

X
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Modernização da gestão pública.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

• Desenvolvimento e implantação de • Contratação de consultoria para 3
projeto técnico específico, para a Termos de Referência para a
área de Transporte Urbano, apoiado implantação do Programa.
com recursos do Fundo Japonês de
Assistência.
• Desenvolvimento do Curso de
Transporte Urbano com 25 alunos,
sendo técnicos das Prefeituras
Municipais conveniadas de: 1
Guarapuava, 1 Apucarana, 1
arapongas, 1 Curitiba, 3 Ponta
Grossa, 1 Londrina, 1 Maringá, 1
Foz do Iguaçu 1 São José dos
Pinhais e 1 Paranaguá; 10 técnicos
do Paranacidade; 2 técnicos do
DER e 1 técnico da COMEC.

•

Elaborado o Termo de Referência
para a execução de Base
Cartográfica (aerolevantamento
ou imagem satélite) para todo o
território do Estado do Paraná,
requisito para elaboração de
Planos
Regionais
de
Desenvolvimento.

EA

X

X

• Solicitação de desembolso do
Fundo Rotativo.
• Execução de Bases Cartográficas

Metas:

X

X

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Modernização da gestão pública.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Aplicação prática da proposta GIS - • Treinamento em digitalização, para
Sistema
de
Informações
técnicos do município de Rio
Geográficas,
em
diversos
Negro.
municípios.
• Implantação da proposta do Plano
Diretor
Georeferenciado,
no
município de União da Vitória.
•

Orientação para implantação do
geoprocessamento e Plano Diretor,
no município de Irati.

A

X

X

X

Metas:

EA

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Modernização da gestão pública.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Desenvolvimento de estudos e • Identificação produtos e serviços.
análises técnicas para constituição
de Banco de Dados, que possibilite
a construção de propostas de preços
sobre todos os tipos de produtos e
serviços, que o Paranacidade
disponibilizará ao mercado, tanto
nacional quanto internacional.
• Estudos de Formação de Preços.

A

Metas:

EA
X

X

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Modernização da gestão pública.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Conversões das Bases Cadastrais, • Projetos de Rio Negro.
em forma digital, com definição de
critérios, padrões, metodologia e
digitalização
para
atender
as
necessidades dos municípios.
• Projetos de União da Vitória.
•

Desenvolvimento do projeto •
Experiências Municipais, com
fichamento de experiências e
concepção de metodologia, para a
pontuação das mais significativas.

•

•

Concepção do Prêmio Homero
Oguido
de
Experiências
Municipais, em parceria com a
Associação dos Municípios do
Estado do Paraná – AMP e 18
associações
regionais
de
municípios e com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – SEBRAE
/PR.
Elaboração
de
Termo
de
Referência para o Prêmio Homero
Oguido
de
Experiências
Municipais.
Elaboração
de
Regulamento
Geral; contendo informações
sobre as inscrições, critérios para
avaliação
e
seleção
das
experiências, modelo de ficha de
inscrição, termo de cessão de
direitos, premiação e comissões
julgadoras.

A
X

X

X

X

X

Metas:

EA

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Modernização da gestão pública.
Plano Operacional
Original
•

•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Desenvolvimento do projeto • Lançamento do Prêmio Homero
Experiências Municipais, com
Oguido
de
Experiências
fichamento de experiências e
Municipais e do Congresso
concepção de metodologia, para a
Estadual
de
Experiências
pontuação das mais significativas.
Municipais pelo Governador do
Estado (dezembro/2003).
• Estruturação da logística para o
recebimento das inscrições de
experiências
municipais
para
concorrer ao Prêmio.
Elaboração/revisão de Termos de •
Referência
para
projetos
institucionais, considerando as
diretrizes e os instrumentos do •
Estatuto da Cidade (lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001) e
Política
de
Desenvolvimento •
Urbano e Regional para o Estado
do Paraná – PDU.

Termo de Referência para
execução de Plano Diretor
Municipal.
Termo de Referência para
execução
de
Plano
de
Zoneamento Municipal.
Termo de Referência para
execução de Plano Diretor (Plano
de Sustentabilidade) da Ilha do
Mel (Município de Paranaguá),
em parceria com a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEMA
/Instituto Ambiental do Paraná –
IAP.

A

Metas:

EA

X

X

X
X

X

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Modernização da gestão pública.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Realização de Oficina Técnica
• Participação de 70 técnicos da
“Parâmetros para Elaboração dos
SEDU/PARANACIDADE,
Planos Diretores Municipais e
Associações de Municípios e
Implementação do Estatuto da
municípios.
Cidade no Paraná em Cooperação
com Ministério das Cidades
/SEDU/PARANACIDADE”.
•

Elaboração de modelo de • Termo de Adesão à Contribuição
instrumento técnico-legal na área
de Melhoria.
tributária municipal.

• Programa GerAção de Empregos •
(Coordenação da Secretaria de
Estado
do
Planejamento
e •
Coordenação Geral) e 7 Secretarias, •
além da SEDU/PARANACIDADE
participam do Comitê Gestor).
•
•
•

Elaboração
de
Termo
de
Referência.
Elaboração de Apostila e Anexos.
Realização de 2 Eventos de
capacitação para Coordenadores e
Agentes Municipais – 110
participantes.
Elaboração de Roteiro de
Pesquisa.
Elaboração do Marco Zero para
79 municípios.
Elaboração de Plano de Trabalho
para as Universidades: Londrina,
Maringá,
Ponta
Grossa
e
Unicentro.
• Elaboração de Relatórios da
Evolução do GERAR para 5
municípios.

A

X

X

X
X

X
X
X

X
X

Metas:

EA

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Contratação de consultoria especializada, para elaboração de estudos e
projetos.
Plano Operacional
Original

Metas:

Situação em 31/12/03

A

e justificativas

•

Execução de serviços de
consultoria técnica, mediante
inspeção "in loco", às obras de
engenharia
e
inspeção
e
recebimento de máquinas e
equipamentos contratadas pelos
municípios do com recursos do
PROGRAMA
PARANÁ
URBANO.

• Realização de
auditoria técnica.

•

Contratação de prestação de
serviços técnicos e profissionais
especializados para a elaboração
de projetos de arquitetura,
complementares de engenharia,
paisagístico, restauro, orçamentos,
memoriais
e
especificações,
relativos ao Programa Paraná
Urbano II.

• Estação Ferroviária de União da
Vitória.

serviços

de

EA

NE
X

X
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Contratação de consultoria especializada, para elaboração de estudos e
projetos.
Plano Operacional
Original
•

Contratação de serviços de
consultorias
técnico-profissional
especializadas,
relativas
ao
Programa Paraná Urbano I.

Situação em 31/12/03
e justificativas
•

Gerenciamento, assessoramento e
fiscalização técnica da execução dos
projetos executivos dos edifícios do
Museu de Artes do Paraná.

A

X

Metas:

EA

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Contratação de consultoria especializada, para elaboração de estudos e
projetos.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

• Fortalecimento das Associações de •
Apoio
na
promoção
e
Municípios.
fortalecimento institucional das
Associações de Municípios, através
da Federação dos Municípios do
Paraná – FEMUPAR, durante a
implementação
do
Programa
Paraná Urbano.
•

•

•

EA

X

Estudos e definição de modelo de
convênio a ser assinado entre a
SEDU/PARANACIDADE e a
Federação de Municípios do
Estado do Paraná – FEMUPAR.

X

Contratação
de
consultoria • Desenvolvimento do novo perfil
especializada, para elaboração de
institucional das Associações de
estudos e projetos.
Municípios do Paraná.

X

Contratação
de
Consultoria • Execução do 1º projeto piloto para
(pessoa física) para concepção de
cidade com até 50.000 habitantes
Metodologia de Instrumentos e
(Município da Lapa).
Processos
Sociais
para
Participação da Sociedade Civil
com Responsabilidade Fiscal na
Identificação das Prioridades de
Investimentos Municipais.

Metas:

X

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Municipal.

Contratação de consultoria especializada, para elaboração de estudos e
projetos.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Contratação
de
Consultoria •
(pessoa jurídica) para execução do
Plano
Diretor
(Plano
de
Sustentabilidade da Ilha do Mel),
com
supervisão
da
SEDU/PARANACIDADE
e
SEMA/IAP.

Execução do Plano Diretor (Plano
de Sustentabilidade) da Ilha do
Mel (Município de Paranaguá).

A

Metas:

EA

X

NE
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Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional dos Municípios do Paraná.

Estudo e desenvolvimento de novas metodologias, programas e processos,
visando disponibilizar as Prefeituras melhores ferramentas de gestão.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

•

Concepção
de
Portal
de •
Capacitação (cursos à distância,
utilizando a internet).

Desenvolvimento de tecnologia
para disponibilização do Portal.

•

Elaboração de textos para o Curso •
Modular com o tema Plano Diretor •
Municipal, para compor o Portal
de Capacitação (curso à distância).

Textos para os módulos.
Processo de Avaliação Discente.

X

•

Desenvolvimento de estudo sobre •
o tributo municipal Contribuição
de
Melhoria,
levando
em
consideração
a
capacidade
contributiva dos contribuintes.

Elaboração de documento técnico.

X

•

Proposição de metodologia para •
Análise do Plano de Negócios de
Pequenos
Empreendimentos,
Geradores de Emprego e Renda.

Elaboração de documento técnico

X

•

Desenvolvimento de Planilha •
Eletrônica para formação da Taxa
de Coleta de Lixo, tomando como
parâmetro o custo do serviço
prestado pelos municípios.

Elaboração de Planilha Eletrônica

X

Metas:

EA

NE

X

X
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Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional dos Municípios do Paraná.

Estudo e desenvolvimento de novas metodologias, programas e processos,
visando disponibilizar as Prefeituras melhores ferramentas de gestão.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Desenvolvimento de Planilha •
eletrônica para o cálculo das
amortizações, e cálculo dos juros,
durante
o
período
de
financiamento de empréstimos
municipais.

Elaboração de Planilha Eletrônica

A
X

Metas:

EA

NE
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Acompanhamento das fases de aplicação dos recursos financiados pelo
PARANACIDADE.

Realização das medições físicas de obras, bens, máquinas e equipamentos e
projetos financiados.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Efetuar medições das várias fases • Processados 791 pedidos de
liberação
de
recursos
dos
de obras, bens, máquinas e
Programas P.P.U. e F.D.U.
equipamentos
e
projetos,
diretamente ou através das
Associações
de
Municípios,
processa-las e preparar os pedidos
de pagamento.

A

X

Metas:

EA

NE
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Implementação de obras e bens.

Acompanhamento da execução de obras novas, restauros, reformas e
ampliações, bem como, aquisição de bens.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Elaboração de convênios, análise Celebração de convênios
de projetos, implantação e
acompanhamento de obras nos • Foram assinados 19 convênios.
municípios no Programa Estadual
de Obras Municipais-PEOM.
• Convênios em abertos 612 do
exercício 2002.

A

Metas:

EA

X

X

Execução de obras
• Foram concluídas 173 obras.
• Em andamento 237 obras.
• Áreas de: Apoio ao Pequeno e
Micro Produtor.
Serviços Sociais Focalizados.
Serviços Urbanos Básicos.
Próprios do Executivo Municipal.

X
X

X

X
X
X

NE
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Identificação de capacidade de endividamento dos municípios e definição de
prioridades.

Análise das condições econômico-financeiras dos municípios, visando
estabelecer suas capacidades individuais de financiamento, com observância
aos dispositivos legais vigentes, bem como definição das prioridades a serem
atendidas.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Análise dos balanços para cálculo • Análise de 732 balanços.
dos resultados primários.

• Definição em consenso com Prefeito • Prioridades – 575.
Municipal, das prioridades a serem
atendidas nas áreas de infraestrutura
e
desenvolvimento
institucional, com recursos dos
saldos de contrato do Programa
PARANÁ-URBANO II.

A
X

X

Metas:

EA

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal no âmbito dos escritórios
regionais.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Efetuar análise e aprovação de •
projetos de infra-estrutura do
Sistema de Financiamento de
Ações Municipais – SFAM.
•

A

Apoio ao Pequeno e Médio
Produtor – 23 projetos.

X

Apoio Social – 27 projetos.

X

•

Áreas Industriais – 2 projetos.

X

•

Edifícios Emblemáticos – 1
projeto.

X

•

Equipamentos Rodoviários – 14
projetos.

X

•

Equipamentos Urbanos – 33
projetos.

X

•

Instrumentos Técnicos de Apoio –
15 projetos.

X

Meio Ambiente – 2 projeto.

X

Planejamento – 1 projeto.

X

•
•
•

• Serviços Urbanos – 9 projetos.

X

•

Sistemas de Águas Pluviais – 1
projeto.

X

•

Sistemas Viários Urbanos – 137
projetos.

X

Metas:

EA

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal no âmbito dos escritórios
regionais.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Efetuar análise de Planos de
aplicação do Programa Estadual de • Serviço Social Focalizado
Obras Municipais (PEOM).
Atendimento Social – 84 projetos.

A

Metas:

EA

X

• Serviços Urbanos Básicos
Iluminação – 86 projetos.

X

• Infra-estrutura de Transportes – 5
projetos.

X

• Próprios do Executivo Municipal –
86 projetos.

X

• Apoio ao Pequeno e Microprodutor-26 projetos.

X

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

Metas:

EA

Efetuar acompanhamento e as •
medições de obras dos projetos do
Sistema de Financiamento de
Ações Municipais – SFAM.

Apoio ao Pequeno e Médio
Produtor – 23 projetos.

•

Apoio Social – 27 projetos.

•

Áreas Industriais – 2 projetos.

X

•

Edifícios Emblemáticos – 1
projeto.

X

•

Equipamentos Rodoviários – 14
projetos.

X

•

Equipamentos Urbanos – 33
projetos.

X

•

Instrumentos Técnicos de Apoio –
15 projetos.

X

•

Meio Ambiente – 2 projetos.

X

X

X

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal no âmbito dos escritórios
regionais.
Plano Operacional
Original

Situação em 31/12/03
e justificativas

• Efetuar acompanhamento e as • Planejamento – 1 projeto.
medições de obras dos projetos do
Sistema de Financiamento de
Ações Municipais – SFAM.
• Serviços Urbanos – 9 projetos.

A

Metas:

EA

X

X

•

Sistemas de Águas Pluviais – 1
projeto.

X

•

Sistemas Viários Urbanos – 137
projetos.

X

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal no âmbito dos escritórios
regionais.
Plano Operacional
Original
•

•

Efetuar acompanhamento, pareceres técnicos e as medições dos projetos do Programa de Revitalização Cultural do PPU II.

Situação em 31/12/03
e justificativas

A

Metas:

EA

• Revitalização Cultural
X

. Velho Cinema Novo-14.
.Recuperação
Ferroviária-1.

da

Estação

X

. Sistema Viário –1.

X

. Equipamentos rodoviários –2.

X

Efetuar acompanhamento, parece- • Serviço Social Focalizado
res técnicos e as medições dos pro-Atendimento Social – 84 projetos.
jetos do PEOM.
• Serviços Urbanos Básicos
-Iluminação – 86 projetos.
-Infra-estrutura de Transportes – 5
projetos.

X
X
X

• Próprios do Executivo Municipal –
86 projetos.

X

• Apoio ao Pequeno
produtor-26 projetos.

X

e Micro-

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal no âmbito dos escritórios
regionais.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Apoio Técnico e apresentação dos •
Revisão
dos
critérios
projetos que deverão integrar o
elegibilidade dos projetos.
Programa Paraná Urbano II.

A
de

Metas:

EA
X

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal no âmbito dos escritórios
regionais.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Efetuar cadastro das medições • Serviço Social Focalizado
(SACE) dos projetos do Programa
Atendimento Social – 84 projetos.
Estadual de Obras Municipais –
PEOM.
• Serviços Urbanos Básicos
-Iluminação – 86 projetos.
-Infra-estrutura de Transportes – 5
projetos.

A
X
X
X

• Próprios do Executivo Municipal –
86 projetos.

X

• Apoio ao Pequeno e Microprodutor-26 projetos.

X

Metas:

EA

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal no âmbito dos escritórios
regionais.
Plano Operacional
Original
•

Supervisão
Consultoria

de

Situação em 31/12/03
e justificativas
Trabalhos

e • Código Tributário Municipal – 01.

A

Metas:

EA

X

•

Cadastro Técnico Imobiliário e
Econômico – 01.

X

•

Planta Genérica de Valores
Imobiliários – 01.

X

•

Plano
Diretor
(Plano
de
Sustentabilidade) da Ilha do Mel,
Município de Paranaguá – 01.

X

NE
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Análise e Assistência Técnica a municípios.

Realizar as análises, medições, acompanhamentos e monitoramento de
atividades voltadas ao desenvolvimento municipal, no âmbito dos escritórios
regionais.
Plano Operacional
Original
•

Situação em 31/12/03
e justificativas

Mapa Georeferenciado das ações • Projeto Piloto de atualização de
realizadas nos municípios do Base Cartográfica e implantação de
Estado.
geoprocessamento no Município de
Pinhão.

A

X

Metas:

EA

NE
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Os aspectos orçamentários, financeiros e contábeis do PARANACIDADE/FDU,
relativos ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2003 estão adiante
apresentados nos seguintes documentos:
I - Demonstrativos Orçamentários
•

Receitas;

•

Desembolsos;

•

Comparativos de Receitas e de Desembolsos.

II - Demonstrativo Gerencial de Origens e Aplicações de Recursos
III - Demonstrações Contábeis
•

Balanços Patrimoniais;

•

Demonstrações de Resultado;

•

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;

•

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos;

•

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras;

•

Quadro de Resultados Econômico-Financeiros.

IV - Parecer da Auditoria Externa
V - Comentários relativos ao efeito contábil decorrente do 3º Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão
Nota:
O PARANACIDADE, nos termos do Contrato de Gestão firmado com o Estado
do Paraná, disponibilizará, para conhecimento público, os seus balancetes, balanços e
demais documentos comprobatórios da exatidão e do correto cumprimento de sua
missão, compromissos e objetivos.
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• DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS
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• DEMONSTRATIVO GERENCIAL DAS ORIGENS
E APLICAÇÕES DE RECURSOS
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• DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Serviço Social Autônomo Paranacidade, entidade sem fins lucrativos de direito privado, criado
pela Lei Estadual nº 11.498 de 30 de julho de 1996, atua como gestor do Fundo Estadual de
Desenvolvimento Urbano – FDU, prestando assistência institucional e técnica aos municípios
paranaenses, captando e aplicando recursos financeiros no processo de desenvolvimento urbano
e regional do Estado do Paraná. A remuneração pela gestão do fundo pelo Paranacidade é fixada
anualmente no seu orçamento e aprovada pelo conselho de administração, de acordo com o
estabelecido no contrato de gestão firmado com o Governo do Estado do Paraná.
Em atendimento à Lei Estadual nº 13.227, de 18 de julho de 2001, o Paranacidade mantém
firmado o Ato Conjunto, de 22 de janeiro de 2002, com a Agência de Fomento do Paraná S/A,
voltado à execução das ações necessárias à viabilização dos planos, programas, projetos e
atividades da administração pública paranaense, a serem financiados por aquela agência, no
âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná (SFM). A
remuneração do Paranacidade estipulado neste Ato é de 8% (oito por cento) sobre cada
desembolso do contrato relativo à operação de crédito. Tal percentual poderá ser alterado, em
função dos ajustes que venham a ser processados na taxa de juros nominal.
O FDU, instituído pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto nº
3.736 de 10 de novembro de 1997, tem os seguintes principais objetivos:
•

•

•

•

promover ações destinadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional dos
municípios, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado do
Paraná;
constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando
compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, às
características sócio-econômicas e à capacidade financeira dos municípios paranaenses;
financiar intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades,
envolvendo despesas correntes e de capital, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e
institucional de agentes da administração indireta do Poder Executivo;
contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, federais, estaduais e municipais,
na área do desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o
aperfeiçoamento dos recursos humanos, técnicos, administrativos e financeiros dos
municípios; e
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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)
•

incentivar os municípios paranaenses a participarem da formulação da política de
desenvolvimento urbano, regional, institucional e dos mecanismos de financiamentos
concedidos para apoiá-los.

Os recursos do FDU, próprios e captados via empréstimos, estão aplicados nos seguintes
programas: FDU – Programa Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano e PPU – Programa
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano.
Com o advento, em 05 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o FDU foi impedido
de conceder diretamente aos municípios novos financiamentos no âmbito de programas similares
aos atuais.
Conforme o decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná
decretou a integralização de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU na
Agência de Fomento do Paraná, através de integralização de capital, condicionada às
disponibilidades de recursos do FDU aliada à demanda de recursos para investimento em
desenvolvimento urbano.
Os recursos destinados aos municípios serão provenientes da referida Agência e os recursos
destinados à Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR poderão ser provenientes do
FDU.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
As demonstrações financeiras combinadas incluem as entidades Serviço Social Autônomo
Paranacidade e Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU.
Nas demonstrações financeiras combinadas, foram eliminadas a receita e despesa do contrato de
gestão e outras transações realizadas entre as duas entidades.
As demonstrações financeiras individuais das entidades, foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
(a)

Ativos Circulante e Realizável a Longo Prazo

As aplicações financeiras e os empréstimos e subempréstimos concedidos são acrescidos dos
rendimentos auferidos “pro-rata temporis”, de acordo com as taxas pactuadas.
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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são apresentados ao valor de custo ou
realização, incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço.
(b) Ativo Permanente - Imobilizado
É registrado pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo
método linear de acordo com as taxas demonstradas na nota explicativa 7.
(c) Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes
encargos financeiros incorridos até a data do balanço.
(d) Demonstração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Instituição
Financeira

Produto

Taxa mensal de
Remuneração

Vencimento

2003

Banco do Brasil
Banco do Brasil
Itaú
Itaú
Bradesco

FIF
CDB
CDB
FIF
CDB

Variável
1,20% a 1,49%
1,46 a 1,96%
Variável
1,64%

Liquidez imediata
Janeiro à Abril/04
Janeiro e Fevereiro/03
Liquidez imediata
Fevereiro de 2003

42.986
162.597

52.017
6.511
1.090
1.015

205.583

CDB – Certificado de depósito bancário
FIF – Fundo de investimento financeiro

2002

60.633
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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

5. EMPRÉSTIMOS E SUBEMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
Programa

Encargos anuais

PPU
FDU

TR mais 8,85%
TR mais 8,85%

Ativo circulante
Realizável a longo prazo

2003

2002

171.715
101.926

241.216
118.230

273.641

359.446

80.876

105.197

192.765

254.249

TR – Taxa Referencial de Juros
Os encargos e as amortizações são recebidos mensalmente em prazos remanescentes de até 07
anos que variam de acordo com a época da liberação dos recursos e prazos definidos
contratualmente.
Como forma de garantia do pagamento dos financiamentos concedidos, os municípios delegam
ao agente financeiro Banco do Estado do Paraná S.A. (Banco Itaú S.A.) poderes para reter o
repasse das importâncias que lhes couberem no Fundo de Participação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Por essa razão, o fundo não apresenta
inadimplência.
O saldo de longo prazo em 31 de dezembro de 2003 será recebido como segue:
2005
2006
2007 a 2010

89.553
57.883
45.329
192.765
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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

6. RECURSOS A RECEBER DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFA
2003
Circulante

Longo Prazo

2002
Circulante

Longo Prazo

Transferência e retenção de recursos
conforme oitavo, nono e décimo
Termos Aditivos ao Contrato de
Gestão
Recursos liberados pelo BID em 17
e 18/12/03, oriundos do contrato nº
1405/OC/BR (em trânsito)

4.057

29.467

30.510

39.944

21.141

______

_____

______

Totais

25.198

29.467

30.510

39.944

Os recursos transferidos à SEFA serão ressarcidos ao fundo, pelo Tesouro Estadual, em cinco
parcelas mensais e iguais, a partir de 20 de janeiro de 2002, de acordo com o Quinto Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão firmado em 21 de novembro de 2001, entre o Governo do
Estado do Paraná e o gestor do Fundo.
As parcelas programadas para 20 de abril e 20 de maio de 2002 foram reprogramadas através
do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, firmado em 20 de agosto de 2002, para
serem liquidadas no dia 20 de novembro de 2002 em valor único e atualizado de R$ 19.114.
Entretanto, a SEFA não efetuou o referido pagamento renegociando novamente essas
parcelas, através do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, as quais foram convertidas
em dólares pela taxa de câmbio das datas de seus vencimentos, correspondendo a R$ 25.141,
em 31 de dezembro de 2002.
Com a celebração do Nono Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, foi estabelecido que serão
retidas na SEFA as liberações efetuadas pelo BID ocorridas em 23 de dezembro de 2002, no
montante de R$ 27.856, juntamente com as transferências de recursos do FDU ocorridas nos
dias 20 e 27 de dezembro de 2002, no total de R$ 17.457.
As liberações efetuadas pelo BID em 23 de dezembro de 2002, no montante de R$ 27.856,
retidos na SEFA, foram repassadas ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU,
em 07 de março de 2003, no montante atualizado de R$ 28.500, conforme décimo Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão.
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Em decorrência da flutuação cambial da moeda norte-americana, os recursos retidos na
SEFA, no valor equivalente a US$ 11.603 mil, para pagamento do empréstimo contraído
junto ao BID, originaram variação cambial passiva, no exercício de 2003, no montante de R$
7.091, que se encontra refletido nas Demonstrações Financeiras.
Tais valores retidos serão utilizados pela SEFA para pagamentos de parte de Encargos e
Amortizações do Contrato de Empréstimo nº 1.405/OC/BR, celebrado entre o Estado do
Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em 03 de julho de 2002, sob
responsabilidade do FDU e Agência de Fomento do Paraná S/A.(Nota explicativa 8).
7

ATIVO IMOBILIZADO

Descrição
Terrenos
Edificações
Microcomputadores e softwares
Móveis e utensílios
Veículos
Benfeitorias em imóvel de terceiros
Aparelho celular e telemática
Outras imobilizações

Depreciação acumulada

Taxa anual de
Depreciação (%)

4
20
10
20
20
20
Até 10

2003

2002

210
604
1.042
687
483
51
1.053
170

210
588
1.056
667
483
51
1.033
170

4.300
(2.139)

4.258
(1.617)

2.161

2.641

8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO E LONGO PRAZOS)
Refere-se ao contrato de empréstimo nº 1.405/OC/BR, celebrado em 03 de julho de 2002 entre
o Governo do Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, de até o
montante de US$ 100 milhões, para prover recursos ao Programa de Apoio ao Sistema de
Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná - Paraná Urbano II.
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De acordo com a Lei-Pr nº 13.614, de 05 de junho de 2002, o total de juros, encargos e
amortizações, decorrente deste empréstimo, ficará sob a responsabilidade do Fundo de
Desenvolvimento Urbano - FDU, gerido através do PARANACIDADE e da Agência de
Fomento do Paraná S/A.
O FDU mantém registrada a totalidade dos valores de juros, encargos e liberações dos
recursos oriundos deste contrato, em decorrência do processo em andamento para definição do
retorno ao Fundo de recursos da Agência de Fomento.
Tal processo está sendo conduzido pela Administração da entidade no sentido de adequar a
legislação voltada à Agência de Fomento e ao FDU, para respaldar o retorno de recursos ao
Fundo provenientes dos lucros das operações de crédito realizadas pela Agência, no âmbito do
Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná – Paraná Urbano II,
para composição de reservas visando o pagamento do empréstimo em questão.
Sobre os recursos advindos deste empréstimo para o FDU, incidem encargos anuais com base
na variação cambial do dólar norte-americano mais juros de 4,85% ao ano.
Em decorrência da flutuação cambial da moeda norte-americana, tais recursos equivalentes a
US$ 25.273 mil, originaram variação cambial ativa, no exercício de 2003, no montante de R$
5.210, que se encontra refletido nas Demonstrações Financeiras.
Além dos encargos anuais podem ser pagas parcelas trimestrais até o final do contrato, a título
de despesas de inspeção e supervisão gerais, de até o montante de US$ 1 milhão, e comissão
de crédito de 0,375% ao ano cobrada semestralmente sobre o saldo não utilizado da linha de
crédito concedida pelo BID.
O empréstimo é garantido por aval concedido pelo Tesouro Nacional.
As parcelas de longo prazo tem vencimentos semestrais nos meses de janeiro e julho de cada
ano, após seis meses contados a partir da data prevista para o desembolso final do
empréstimo, que deverá ocorrer entre julho de 2004 e julho de 2005. A amortização da
última parcela deste empréstimo dar-se-á em julho de 2027.
9. PROVISÃO PARA FÉRIAS
Foi constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e proporcionais com
os respectivos encargos, apropriados até a data do balanço.
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10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
Os impostos e contribuições, a que a empresa está sujeita, encontram-se suscetíveis de
revisão por parte das autoridades competentes, dentro dos prazos prescricionais.
11. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Adiantamentos recebidos, até 31 de dezembro de 2002, do Governo do Estado do Pará,
referente a convênio de Cooperação Técnica.
Este convênio tem como objetivo a colaboração e a transferência de apoio técnico e de
software para operacionalização das ações e coordenação do programa “Pará Urbe”,
gerenciado pela SEDURB – Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e Regional do
Governo do Estado do Pará, que tem financiamento do BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento, uma vez que o Serviço Social Autônomo Paranacidade detém
conhecimentos e tecnologia adquiridos através do Programa Paraná Urbano que foi
reconhecido pelo BID como modelo para realização de programas para o desenvolvimento
urbano.
O PARANACIDADE e a SEDURB, com base na cláusula décima do contrato original, e por
mútuo acordo, estão formalizando a rescisão do Termo de Cooperação Técnica em questão,
cuja prestação de contas já encontra-se aprovada, conforme o Ofício nº 349/2003-GS, de 05
de novembro de 2003, daquela Secretaria. Tal prestação resultou em devolução à SEDURB
da quantia líquida de R$ 534.207,63 (quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e sete reais e
sessenta e três centavos), já efetuada pelo PARANACIDADE em 26 e 27 de novembro de
2003.
12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná,
relativos aos saldos a receber em 30 de setembro de 1996 dos contratos de empréstimos e
subempréstimos concedidos e do montante de retornos de empréstimos e subempréstimos
retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA em 31 de dezembro de 1997 e do
superávit (déficit) apurado em cada exercício que será utilizado na própria atividade do Fundo
e da entidade.
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Conforme o decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná
decretou a integralização de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU
junto à Agência de Fomento do Paraná S.A., através de integralização de capital,
condicionada às disponibilidades de recursos do FDU aliada à demanda de recursos para
investimentos em desenvolvimento urbano. Até 31 de dezembro de 2003, o valor de R$
120.000 de recursos do FDU foi transferido à referida Agência.
13. SEGUROS
A administração, apoiada na avaliação de especialistas, contrata cobertura de seguros em
montante considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros em seu ativo imobilizado.
14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
As entidades não contratam operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo
de reduzir riscos com relação a flutuações nas taxas de juros. As aplicações financeiras
equivalem ao valor de mercado para transações equivalentes.

RENATO GUIMARÃES ADUR
Superintendente
CPF 017.102.309-91

JORGE GOMES ROSA FILHO
Diretor de Administração e Finanças
CPF 142.077.889-72

NELSON YUICHI YAMAMOTO
Contador
CRC-PR 11.485
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs.
ADMINISTRADORES e CONSELHEIROS do
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
Curitiba - PR
1)

Examinamos o balanço patrimonial do SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANACIDADE e do FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO FDU, levantado em 31 de dezembro de 2003, e as respectivas demonstrações combinadas do
superávit (déficit), das mutações combinadas do patrimônio líquido e das origens e aplicações
de recursos correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras combinadas.

2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da instituição; (b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis
mais representativas adotadas pela administração da instituição, bem como da apresentação
das demonstrações financeiras combinadas tomadas em conjunto.
3) Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas, lidas em
conjunto com as notas explicativas, representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira do SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
PARANACIDADE e do FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO FDU, em 31 de dezembro de 2003, o superávit (déficit) combinado das operações, as
mutações combinadas do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos,
referentes ao exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis emanadas da
legislação societária brasileira.
4) O fundo instituído originalmente para promover, incentivar e financiar projetos voltados ao
desenvolvimento urbano mediante financiamentos aos municípios paranaenses, com o
advento, em 5 de maio de 2000, da lei de responsabilidade fiscal foi impedido de conceder
diretamente a esses municípios novos financiamentos no âmbito de programas similares.
Desta forma as suas operações foram readequadas para manter a sua continuidade
operacional.
5) O balanço patrimonial combinado e as demonstrações combinadas do superávit (déficit) das
operações, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos de 31
de dezembro de 2002, apresentados para fins comparativos, foram examinados por outros
auditores independentes, cujo parecer datado de 07 de fevereiro de 2003, continha ressalva
quanto ao efeito a menor, em R$ 15.310 mil, no suparávit do exercício de 2001, decorrente de
despesa realizada no exercício de 2000 e reconhecida no exercício de 2001.

Curitiba, 15 de março de 2004.

MÜLLER, BAZZANEZE & CIAD. AUDITORES
CRC-PR Nº 3.942/O-6
LEOMAR BAZZANEZE
CONTADOR CRC-RS 36.023/O-2 T/PR
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BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS EM 31 DE DEZEMBRO
ATIVO
R$ Mil
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Empréstimos e Subempréstimos concedidos
Recursos a receber da Secretaria de Estado da Fazenda
Outros créditos
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Subempréstimos concedidos
Recursos a receber da Secretaria de Estado da Fazenda
PERMANENTE
IMOBILIZADO

TOTAL DO ATIVO

2003

2002

312.014

196.506

118
205.583
80.876
25.198
239

36
60.633
105.197
30.510
130

222.232

294.193

192.765
29.467

254.249
39.944

2.161

2.641

2.161

2.641

536.407

493.340
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PASSIVO
R$ Mil
2003
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos obtidos
Associações municipais
Salários e encargos sociais
Obrigações sociais e fiscais
Provisões p/férias e encargos
Convênio de cooperação técnica
Outras contas a pagar
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos obtidos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL
CAPITAL
Participação do Governo do Paraná/Contrato de Gestão
Participação do Governo do Paraná/Saldo de Programas
Participação do Governo do Paraná/Retorno de Programas
Transferência de recursos à Agência de Fomento do Paraná
Superávits acumulados

TOTAL DO PASSIVO

2002

3.750

5.557

850
1.630
2
319
8
720
0
221

3.605
36
71
243
77
648
454
423

73.021

27.820

73.021

27.820

459.636

459.963

113.397

173.397

5.735
181.463
46.199
(120.000)
346.239

5.735
181.463
46.199
(60.000)
286.566

536.407

493.340
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DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO RESULTADO
R$ Mil
PERÍODOS
01/jan./03
01/jan./02
a
a
31/dez./03
31/dez./02
RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas Financeiras
Empréstimos e Subempréstimos concedidos
Aplicações financeiras
Despesa/Receita de variação cambial
Receitas de Ato Conjunto
Outras Receitas
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas financeiras com empréstimos e financiamentos
Despesas com pessoal
Utilidades e serviços contratados
Despesas gerais
Outras despesas
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

74.862

78.121

44.785
28.314
(1.881)
3.628
16

48.543
19.405
8.029
29
2.115

(15.189)

(96.825)

(3.142)
(7.226)
(989)
(2.919)
(913)

(69)
(7.057)
(6.607)
(81.862)
(1.230)

59.673

(18.704)

- 130 -

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2002
R$ Mil
ESPECIFICAÇÕES

RECURSOS ORIUNDOS
DO GOVERNO DO
ESTADO DO PARANÁ

SALDOS EM 01/JAN./02

233.397

REDUÇÃO DE CAPITAL POR TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
À AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

(60.000)

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

0

SALDOS EM 31/DEZ./02

173.397

REDUÇÃO DE CAPITAL POR TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
À AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.

(60.000)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
SALDOS EM 31/DEZ./03

SUPERÁVIT
(DÉFICIT)
ACUMULADO

TOTAL

305.270
0

538.667
(60.000)

(18.704)

(18.704)

286.566

459.963

0

(60.000)

0

59.673

59.673

113.397

346.239

459.636
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DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
R$ Mil
PERÍODOS
01/jan./03
01/jan./02
a
a
31/dez./03
31/dez./02
ORIGENS DE RECURSOS
DE OPERAÇÕES

184.734
47.618

126.812
0

Superávit (déficit) do exercício
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante:

59.673

(18.704)

Variações monetárias, cambiais e juros de longo prazo
Depreciações
Recursos aplicados nas operações sociais

(12.603)
548
0

(18.881)
440
37.145

137.116

126.812

86.706
50.410

98.992
27.820

67.419

171.233

67.419

171.233

0
68
60.000
7.351
0
0

37.145
1.196
60.000
40.693
31.915
284

DE TERCEIROS
Redução do realizável a longo prazo
Empréstimos e financiamentos obtidos
APLICAÇÃO DE RECURSOS
COM ACIONISTAS E TERCEIROS
Nas operações sociais
Aquisição de ativo imobilizado
Redução de capital por transferência de recursos
Empréstimos e Subempréstimos concedidos
Recursos a receber da SEFA
Baixa do plano de previdência privada complementar
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

117.315

(44.421)

ATIVO CIRCULANTE

115.508

(39.689)

No início do exercício
No fim do exercício

196.506
312.014

236.195
196.506

PASSIVO CIRCULANTE

(1.807)

4.732

No início do exercício
No fim do exercício

5.557
3.750

825
5.557
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NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, entidade sem fins lucrativos de direito
privado, foi criado pela Lei Estadual nº 11.498, de 30 de julho de 1996, atua como gestor do
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU, prestando assistência institucional e
técnica aos municípios paranaenses, captando e aplicando recursos financeiros no processo de
desenvolvimento urbano e regional do Estado do Paraná. A remuneração pela gestão do Fundo
pelo PARANACIDADE é fixada anualmente no seu orçamento e aprovada pelo Conselho de
Administração, de acordo com o estabelecido no contrato de gestão firmado com o Governo
do Estado do Paraná.
Em atendimento à Lei Estadual nº 13.227, de 18 de julho de 2001, o
PARANACIDADE mantém firmado o Ato Conjunto, de 22 de janeiro de 2002, com a
Agência de Fomento do Paraná S.A., voltado à execução das ações necessárias à viabilização
dos planos, programas, projetos e atividades da administração pública paranaense, a serem
financiados por aquela agência, no âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos
Municípios do Estado do Paraná (SFM). A remuneração do PARANACIDADE estipulado
neste Ato é de 8% (oito por cento) sobre cada desembolso do contrato relativo à operação de
crédito. Tal percentual poderá ser alterado, em função dos ajustes que venham a ser
processados na taxa de juros nominal.
O FDU, instituído pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto
nº 3.736 de 10 de novembro de 1997, tem os seguintes objetivos:
- promover ações destinadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional dos
municípios em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado do
Paraná;
- constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando
compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, às
características sócio-econômicas e à capacidade financeira dos municípios paranaenses;
- financiar intervenções, representadas por planos, programas, projetos e atividades,
envolvendo despesas correntes e de capital, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e
institucional de agentes da administração indireta do Poder Executivo;
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- contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais,
na área do desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o
aperfeiçoamento dos recursos humanos, técnicos, administrativos e financeiros dos
municípios; e
- incentivar os municípios paranaenses a participarem da formulação da política de
desenvolvimento urbano, regional e institucional e dos mecanismos de financiamentos
concedidos para apoiá-los.
Os recursos do FDU, próprios e captados via empréstimos, estão aplicados nos seguintes
programas: FDU - Programa Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano e PPU - Programa
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano.
Com o advento, em 05 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o FDU foi
impedido de conceder diretamente aos municípios novos financiamentos no âmbito de
programas similares aos atuais.
Conforme o Decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do Paraná
decretou a integralização de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU
na Agência de Fomento do Paraná, através de integralização de capital, condicionada às
disponibilidades de recursos do FDU aliada à demanda de recursos para investimentos em
desenvolvimento urbano.
Os recursos destinados aos municípios serão provenientes da referida Agência e os recursos
destinados
à
Companhia
de
Saneamento
do
Paraná
SANEPAR poderão ser provenientes do FDU.
NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS
As demonstrações financeiras combinadas incluem as entidades Serviço Social Autônomo
PARANACIDADE e Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU.
Nas demonstrações financeiras combinadas foram eliminadas a receita e despesa do contrato
de gestão e outras transações realizadas entre as duas entidades.
As demonstrações financeiras individuais das entidades foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
A) ATIVOS CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
As aplicações financeiras e os empréstimos e subempréstimos concedidos são acrescidos dos
rendimentos auferidos “pro rata temporis” de acordo com as taxas pactuadas.
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Os demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são apresentados ao valor de custo ou
realização, incluindo os rendimentos auferidos até a data do balanço.
B) ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO
É registrado pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo
método linear de acordo com as taxas demonstradas na nota explicativa 7.

C) PASSIVOS CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, dos
correspondentes encargos financeiros incorridos até a data do balanço.
D) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
O resultado é apurado pelo regime de competência.
NOTA 4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO
TAXA MENSAL DE
FINANCEIRA
PRODUTO REMUNERAÇÃO VENCIMENTO
2003 2002
-----------------------------------------------------------------------------------------------Banco do Brasil FIF
Variável
Liquidez imediata42.986 52.017
Banco do Brasil CDB
1,20% a 1,49%
Jan. a Abr./04 162.5970
Itaú
CDB
1,46% a 1,96%
Jan. e Fev./03
6.511
Itaú
FIF
Variável
Liquidez imediata
1.090
Bradesco
CDB
1,64%
Fev./03
1.015
---------- --------205.583 60.633
CDB - Certificado de depósito bancário
FIF - Fundo de investimento financeiro
NOTA 5. EMPRÉSTIMOS E SUBEMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
PROGRAMA
ENCARGOS ANUAIS
--------------------------------- -----------------------PPU
TR mais 8,85%
FDU
TR mais 8,85%

2003
---------171.715
101.926

2002
---------241.216
118.230

Totais

273.641

359.446

Ativo circulante
Realizável a longo prazo

80.876
192.765

105.197
254.249

TR -Taxa Referencial de Juros
Os encargos e as amortizações são recebidos mensalmente em prazos remanescentes
de até 07 anos que variam de acordo com a época da liberação dos recursos e prazos
definidos contratualmente.
Como forma de garantia do pagamento dos financiamentos concedidos, os
municípios delegam ao agente financeiro Banco do Estado do Paraná S.A.
(Banco Itaú S.A.), poderes para reter o repasse das importâncias que lhes
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couberem no Fundo de Participação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS. Por essa razão, o fundo não apresenta inadimplência.
O saldo de longo prazo em 31 de dezembro de 2003 será recebido como segue:
2005
2006
2007 a 2010
Total

89.553
57.883
45.329
192.765

NOTA 6. RECURSOS A RECEBER DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFA
2003
2002
CIRCULANTELONGO PRAZOCIRCULANTELONGO PRAZO
------------- -------------------------------------------------Transferência e retenção de
recursos conforme oitavo,
nono e décimo Termos Aditivos ao Contrato de Gestão 4.057
29.467
30.510
39.944
Recursos liberados pelo BID
em 17 e 18/dez./03, oriundos
do contrato nº 1405/OC/BR
(em trânsito)
21.141
--------Totais
25.198

-------29.467

-------30.510

-------39.944

Os recursos transferidos à SEFA serão ressarcidos ao Fundo, pelo Tesouro Estadual,
em cinco parcelas mensais e iguais, a partir de 20 de janeiro de 2002, de acordo com o
quinto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão firmado em 21 de novembro de 2001,
entre o Governo do Estado do Paraná e o gestor do Fundo.
As parcelas programadas para 20 de abril e 20 de maio de 2002 foram reprogramadas
através do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, firmado em 20 de agosto de
2002, para serem liquidadas no dia 20 de novembro de 2002 em valor único de R$
19.114. Entretanto, a SEFA não efetuou o referido pagamento, renegociando
novamente essas parcelas, através do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, as
quais foram convertidas em dólares pela taxa de câmbio das datas de seus
vencimentos, correspondendo a R$ 25.141, em 31 de dezembro de 2002.
Com a celebração do Nono Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, foi estabelecido que
serão retidas na SEFA as liberações efetuadas pelo BID ocorridas em 23 de dezembro
de 2002, no montante de R$ 27.856, juntamente com as transferências de recursos do
FDU ocorridas nos dias 20 e 27 de dezembro de 2002, no total de R$ 17.457.
As liberações efetuadas pelo BID em 23 de dezembro de 2002, no montante
de R$ 27.856, retidas na SEFA, foram repassadas ao Fundo Estadual de De-
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Desenvolvimento Urbano - FDU, em 07 de março de 2003, no montante atualizado de
R$ 28.500, conforme Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.
Em decorrência da flutuação cambial da moeda norte-americana, os recursos retidos
na SEFA, no valor equivalente a US$ 11.603 mil, para pagamento do empréstimo
contraído junto ao BID, originaram variação cambial passiva, no exercício de 2003, no
montante de R$ 7.091, que se encontra refletido nas Demonstrações Financeiras.
Tais valores retidos serão utilizados pela SEFA para pagamentos de parte de Encargos
e Amortizações do Contrato de Empréstimo nº 1.405/OC/BR, celebrado entre o Estado
do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, em 03 de julho de
2002, sob responsabilidade do FDU e Agência de Fomento do Paraná S.A. (Nota
explicativa 8).
NOTA 7. ATIVO IMOBILIZADO
TAXA ANUAL
DESCRIÇÃO
DE DEPRECIAÇÃO % 2003
2002
-------------------------------------------------------------------------------------------------Terrenos
210
210
Edificações
4
604
588
Microcomputadores e softwares
20
1.042 1.056
Móveis e utensílios
10
687
667
Veículos
20
483
483
Benfeitorias em imóvel de terceiros
20
51
51
Aparelho celular e telemática
20
1.053 1.033
Outras imobilizações
Até 10
170
170
-------- ------4.300 4.258
-------- ------Depreciação acumulada
(2.139) (1.617)
-------- -------Total
2.161 2.641
NOTA 8. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO E LONGO PRAZOS)
Refere-se ao contrato de empréstimo nº 1.405/OC/BR, celebrado em 03 de julho de
2002 entre o Governo do Estado do Paraná e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, de até o montante de US$ 100 milhões, para prover recursos
ao Programa de Apoio ao Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do
Estado do Paraná - Paraná Urbano II.
De acordo com a Lei-PR nº 13.614, de 05 de junho de 2002, o total de juros, encargos
e amortizações, decorrente deste empréstimo, ficará sob a responsabilidade do Fundo
de Desenvolvimento Urbano - FDU, gerido através do PARANACIDADE e da
Agência de Fomento do Paraná S.A.
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O FDU mantém registrada a totalidade dos valores de juros, encargos e liberações dos
recursos oriundos deste contrato, em decorrência do processo em andamento para
definição do retorno ao Fundo de Recursos da Agência de Fomento.
Tal processo está sendo conduzido pela Administração da entidade no sentido de
adequar a legislação voltada à Agência de Fomento e ao FDU, para respaldar o
retorno de recursos ao Fundo provenientes dos lucros das operações de crédito
realizadas pela Agência, no âmbito do Sistema de Financiamento de Ações nos
Municípios do Estado do Paraná - Paraná Urbano II, para composição de reservas
visando o pagamento do empréstimo em questão.
Sobre os recursos advindos deste empréstimo para o FDU, incidem encargos anuais
com base na variação cambial do dólar norte-americano mais juros de 4,85% ao ano.
Em decorrência da flutuação cambial da moeda norte-americana, tais recursos
equivalentes a US$ 25.273 mil, originaram variação cambial ativa, no exercício de
2003, no montante de R$ 5.210, que se encontra refletido nas Demonstrações
Financeiras.
Além dos encargos anuais podem ser pagas parcelas trimestrais até o final do contrato,
a título de despesas de inspeção e supervisão gerais, de até o montante de US$ 1
milhão, e comissão de crédito de 0,375% ao ano cobrada semestralmente sobre o saldo
não utilizado da linha de crédito concedida pelo BID.
O empréstimo é garantido por aval concedido pelo Tesouro Nacional.
As parcelas de longo prazo têm vencimentos semestrais nos meses de janeiro e julho
de cada ano, após seis meses contados a partir da data prevista para o desembolso final
do empréstimo, que deverá ocorrer entre julho de 2004 e julho 2005. A amortização da
última parcela deste empréstimo dar-se-á em julho de 2027.
NOTA 9. PROVISÃO PARA FÉRIAS
Foi constituída para cobertura das obrigações relativas a férias vencidas e
proporcionais com os respectivos encargos, apropriados até a data do balanço.
NOTA 10. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
Os impostos e contribuições, a que a empresa está sujeita, encontram-se suscetíveis
de revisão por parte das autoridades competentes, dentro dos prazos prescricionais.
NOTA 11. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Adiantamentos recebidos até 31 de dezembro de 2002, do Governo do Estado do
Pará, referente a convênio de Cooperação Técnica.
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Este convênio tem como objetivo a colaboração e a transferência de apoio técnico e
de software para operacionalização das ações e coordenação do programa “Pará
Urbe”, gerenciado pela SEDURB - Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano
e Regional do Governo do Estado do Pará, que tem financiamento do BID - Banco
Interamericano de Desenvolvimento, uma vez que o Serviço Social Autônomo
PARANACIDADE detém conhecimentos e tecnologia adquiridos através do
Programa Paraná Urbano que foi reconhecido pelo BID como modelo para realização
de programas para o desenvolvimento urbano.
O PARANACIDADE e a SEDURB, com base na cláusula décima do contrato
original, e por mútuo acordo, estão formalizando a rescisão do Termo de Cooperação
Técnica em questão, cuja prestação de contas já encontra-se aprovada, conforme o
Ofício nº 349/2003-GS, de 05 de novembro de 2003, daquela Secretaria. Tal
prestação resultou em devolução à SEDURB da quantia líquida de R$ 534.207,63
(quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e sete reais e sessenta e três centavos), já
efetuada pelo PARANACIDADE em 26 e 27 de novembro de 2003.
NOTA 12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do
Paraná, relativos aos saldos a receber em 30 de setembro de 1996 dos contratos de
empréstimos e subempréstimos concedidos e do montante de retornos de
empréstimos e subempréstimos retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA
em 31 de dezembro de 1997 e do superávit (déficit) apurado em cada exercício que
será utilizado na própria atividade do Fundo e da entidade.
Conforme o Decreto nº 4.465 de 19 de julho de 2001, o Governador do Estado do
Paraná decretou a integralização de recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano - FDU junto à Agência de Fomento do Paraná S.A., através de integralização
de capital, condicionada às disponibilidades de recursos do FDU aliada à demanda de
recursos para investimentos em desenvolvimento urbano. Até 31 de dezembro de
2003, o valor de R$ 120.000 de recursos do FDU foi transferido à referida Agência.
NOTA 13. SEGUROS
A administração, apoiada na avaliação de especialistas, contrata cobertura de seguros
em montante considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros em seu Ativo
Imobilizado.
NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
As entidades não contratam operações envolvendo instrumentos financeiros com o
objetivo de reduzir riscos com relação a flutuações nas taxas de juros. As aplicações
financeiras equivalem ao valor de mercado para transações equivalentes.

- 139 -

• COMENTÁRIOS RELATIVOS AO EFEITO
CONTÁBIL DECORRENTE DO 3º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO.

- 140 -

COMENTÁRIOS RELATIVOS AO EFEITO CONTÁBIL
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO

DECORRENTE

DO

Diante do efeito contábil apresentado nas demonstrações financeiras combinadas do
exercício de 2002 (nota explicativa 13) e do comentário contido no item 3 do Parecer
de Auditoria da PricewaterhouseCoopers, ambas decorrentes do Terceiro Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão, firmado entre o PARANACIDADE e o Governo do
Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2000, a Administração da entidade
apresenta os seguintes comentários:
a) Em 2000, a empresa Deloitte Touche Tomatsu, que auditou as demonstrações
contábeis, interpretou as cláusulas constantes do citado Aditivo, no sentido de
atualizar, pela variação cambial, os valores retidos na SEFA relativos aos retornos
de programas. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 14 do Decreto
Estadual nº 3.736, de 10 de novembro de 1997, conforme divulgado nas notas
explicativas 11 das Demonstrações Financeiras Combinadas do exercício de 2000;
b) A empresa PricewaterhouseCoopers, que auditou as demonstrações contábeis de
2001 e 2002, ao proceder a revisão dos saldos contábeis em 31 de dezembro de
2000, apresentou sua interpretação em relação ao referido Aditivo. Tal interpretação
é de que deveria ter sido reconhecida contabilmente em 2000, a parcela das
obrigações, relacionadas ao empréstimo obtido do BID, transferida à SEFA,
conforme demonstrado nas notas explicativas 11 e 13 das Demonstrações
Financeiras Combinadas dos exercícios de 2001 e 2002, respectivamente;
c) O Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, firmado em 02 de abril de 2001, e o
Decreto Estadual nº 4.136, de 23 de maio de 2001, determinaram à SEFA assumir
a responsabilidade pelo pagamento integral do empréstimo obtido do BID para o
Programa Paraná Urbano - PPU (Contrato de Empréstimo nº 917/OC-BR), em
contrapartida ao retorno dos subempréstimos concedidos do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano - PEDU, e retenções efetuadas pela SEFA até 24 de maio
de 2001. Tal determinação, independentemente da adoção de quaisquer das
interpretações acima apresentadas ( "a" e "b" ), mantém o superávit acumulado
demonstrado nos Balanços Patrimoniais de 2001 e 2002.
Assim, o reflexo contábil, apresentado e comentado pela PricewaterhouseCoopers, no
item 3 do seu Parecer, que se encontra citado no item 5 do Parecer da Muller,
Bazzaneze & Ciad. Auditores, de 15 de março de 2004, se resume apenas na
apuração do resultado por regime de competência de exercício, conforme demonstrado
na nota explicativa 13 das Demonstrações Financeiras Combinadas em 31 de
dezembro de 2002 e de 2001.
Curitiba, 16 de março de 2004.
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• DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
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SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DELIBERAÇÃO
Nº007/2004
O Conselho de Administração do PARANACDADE, no uso da competência
que lhe confere a Lei Estadual Nº 11.498, de 30 de julho de 1996, regulamentada
pelo Decreto nº 2229 de 20 de agosto de 1996, e as suas disposições regimentais e
tendo em vista a deliberação plenária por ocasião da Octogésima Sexta Reunião
Ordinária realizada em 30 de março de 2004.
RESOLVE
I. Declarar aprovado o Relatório de Gestão do PARANACIDADE, referente
o exercício de 2003, bem como as “DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”,
apresentados pela sua Diretoria Executiva, acompanhados do parecer da Muller &
Bazzaneze e Ciad Auditores.
II. Recomendar à Superintendência da Entidade que encaminhe o referido
Relatório de Gestão e suas peças complementares à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano, para posterior envio à Assembléia Legislativa do Estado
do Paraná.

Curitiba, 30 de março de 2004.
_____________________________________
EZIO ERNESTO CALLIARI
Presidente do Conselho de Administração

