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EXTRATO DE ADITIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ
 TERMO DE ADITIVO – Nº 003 AO CONTRATO Nº 003/2020.
 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florestópolis-PR.
 CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO VILAS BOAS.
 CNPJ/MF: 09.194.360/0001-46.
 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência 
e execução do contrato administrativo nº 003/2020, por mais 03 (três) meses, ou seja, até o dia 02 de 
janeiro de 2021. 
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 65, inciso I, alíneas “a” e “b” e 
respectivo § 1º cumulado com o artigo 57, inciso I e respectivo § 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93.   
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 02/10/2020.

EXTRATO DE ADITIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
 ESTADO DO PARANÁ
 TERMO DE ADITIVO – Nº 001 AO CONTRATO Nº 147/2020.
 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florestópolis-PR.
 CONTRATADO: ABSOLUT CLÍNICA MÉDICA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
 CNPJ/MF: 26.740.375/0001-81
 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e execu-
ção do contrato administrativo nº 147/2020 por mais 3 (três) meses, ou seja, até o dia 02 de janeiro de 2021. 
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 65, inciso II, alínea “d”, cumulado 
com o artigo 57, inciso II e respectivo § 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, nos arts. 4º a 4º-I da Lei 
Federal nº 13.979/2020 e no Decreto Municipal nº 057/2020.  
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 02/10/2020.

EXTRATO DO 12º ADITIVO DO CONTRATO
 Termo Aditivo de: Acréscimo de Quantitativo
 Processo nº: 034/2013
 Pregão Presencial nº 029/2018
 Contrato nº 089/2018
 ID 1203
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à In-
ternet, através de Link dedicado de alta velocidade, no mínimo de 30 Mbps em sistema de IP dedicado 
com faixa de 1 (um) IP fixo e válido cujo meio de transmissão seja, obrigatoriamente, fibra óptica, com 
garantia de 100% desta banda durante 24 horas do dia, transporte de dados Lan To Lan nos pontos 
que necessitam deste serviço e acesso de internet convencional com velocidade não compartilhada de 
8Mbps, também via fibra óptica, para determinados pontos com garantia de 70% desta banda durante 24 
horas do dia.
 Contratante: Município de Bela Vista do Paraíso.
 Contratado: UPNET TELECOM & CIA LTDA - ME
 Valor Mensal: R$ 122,39 (cento e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), 
 Valor Global: R$ 1.468,68 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
QUANTIDADE A SER AUMENTADA

Item Descrição dos Serviços Qtde. Valor por 
ponto

Valor 
Mensal

Valor Anual

3 Serviço de internet via fibra óptica 
convencional com velocidade não 
compartilhada de 8Mbps

1 Pontos R$ 122,39 R$ 122,39 R$ 1.468,68

 Bela Vista do Paraíso – Pr., 01 de setembro de 2020.
Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

LEI N.º 1.327/2020
 SÚMULA: Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o respectivo Fun-
do Municipal do Trabalho do Município de Bela Vista do Paraíso, e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, aprovou e eu, EDSON 
VIEIRA BRENE, Prefeito Municipal em exercício, sanciono a seguinte:

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA – COMTER

 Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Bela Vista do Paraíso, o Conselho Muni-
cipal do Trabalho, Emprego e Renda - COMTER, órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo e 
fiscalizador, com a finalidade de estabelecer, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho, Em-
prego e Renda, propondo as medidas necessárias para o desenvolvimento e gestão do sistema público 
de emprego. 
 Parágrafo único. O Conselho Municipal será vinculado ao órgão responsável pela execução 
da Política do Trabalho, Emprego e Renda do Município. 
 Art. 2º Ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER compete: 
 I - aprovar o seu Regimento Interno e submeter à homologação do Conselho Estadual do 
Trabalho; 
 II – acompanhar, fiscalizar e aprovar o relatório de gestão do SINE, observando as diretrizes 
e normas emanadas pelo CODEFAT e pelo órgão federal responsável pela Política do Trabalho, Emprego 
e Renda; 
 III - deliberar acerca da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, em consonância 
à Política Estadual e Nacional; 
 IV - apreciar e aprovar o Plano de Ações e Serviços, a ser encaminhado pelo órgão respon-
sável pela execução da Política do Trabalho, Emprego e Renda do Município; 
 V - acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política Municipal do Trabalho, Empre-
go e Renda, conforme normas e regulamentos vigentes; 
 VI - apreciar e aprovar o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual do órgão 
responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda; 
 VII - apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações 
relativas à utilização dos recursos do Fundo do Trabalho do Município; 
 VIII - analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do município e seus reflexos na 
criação de postos de trabalho; 
 IX - participar da elaboração das políticas públicas de fomento e geração de oportunidades 
de emprego e renda para o jovem no município, de acordo com os critérios definidos pelo CODEFAT- 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador demais instâncias de formulação de políticas 
de trabalho e, especialmente, de primeiro emprego, objetivando a execução das ações integradas de alo-
cação de mão de obra, qualificação profissional, reciclagem de informações sobre o mercado de trabalho 
e programas de apoio à geração de emprego e renda; 
 X - propor medidas alternativas econômicas e sociais, geradoras de oportunidades de tra-
balho e renda, que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural 
sobre o mercado de trabalho; 
 XI - articular com instituições e organizações públicas ou privadas, envolvidas com progra-
mas de geração de empregos e renda para o jovem, visando à integração das ações; 
 XII - manter parcerias com entidades de formação profissional, escolas públicas e privadas, 
universidades, entidades representativas de empregados e empregadores e organizações não governa-
mentais, com vistas ao desenvolvimento de ações de qualificação profissional e assistência técnica; 
 XIII - promover e incentivar a modernização das relações trabalhistas para a juventude, 
inclusive nas questões de segurança e saúde no trabalho; 
 XIV - promover a articulação do sistema público de geração de primeiro emprego com as 
demais ações de políticas públicas para juventude nos âmbitos municipal, estadual e federal; 
 XV - sugerir medidas que anulem ou reduzam os efeitos negativos sobre o mercado de 
trabalho, decorrentes das políticas públicas e das inovações tecnológicas; 
 XVI - acompanhar as ações voltadas para a qualificação de mão de obra e para o aper-
feiçoamento profissional, bem como a proposição de subsídios à formulação da política de formação 
profissional; 
 XVII - acompanhar e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados aos 
programas de emprego e relações de trabalho, no município, em especial os oriundos do Fundo a Fundo, 
além de receber e analisar relatórios que poderão ser desenvolvidos com os projetos por ele financiados; 
 XVIII - analisar e emitir parecer sobre o enquadramento de projetos de geração de em-
prego e renda, qualificação profissional e outros, nas diretrizes e prioridades do município, bem como o 
estabelecimento de diretivas já em concomitância com àquelas assentadas pelo Conselho Estadual do 
Trabalho, Emprego e Renda; 
 XIX - realizar a promoção e o intercâmbio de informações com outros conselhos municipais, 
objetivando a integração e a obtenção de dados orientadores para as suas ações; 
 XX - atuar como apoiador dos órgãos estadual e federal, responsáveis pela Política do 
Trabalho, Emprego e Renda, visando ao cumprimento do Decreto Federal nº 5.598/2005 e suas alte-
rações que regulamentam a contratação de aprendizes, e, ainda, propor alternativas jurídicas e sociais 
para garantir os preceitos da legislação trabalhista no que tange às condições de saúde e segurança e 
exploração do trabalho infantil; 
 XXI - propor intervenções que auxiliem a inclusão das pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, objetivando a viabilização e cumprimento dos dispositivos legais; 
 XXII - subsidiar, quando solicitado, as deliberações do Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda - CETER; 
 Art. 3º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda é um órgão colegiado de 
caráter permanente e deliberativo, alicerçado de forma tripartite e paritária. 
 §1º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda será composto de no mínimo 9 
(nove) e, no máximo 18 (dezoito) membros titulares, em igual número de representantes dos trabalhado-
res, dos empregadores e do executivo municipal. 
 § 2º Para cada membro titular haverá um membro suplente pertencente ao mesmo órgão/
entidade. 
 § 3º Caberá ao Governo Municipal indicar os seus respectivos representantes. 
 § 4º Os representantes, titulares e suplentes, dos trabalhadores e dos empregadores serão 
indicados pelas respectivas organizações, devendo os representantes dos trabalhadores respeitar o de-
terminado no Art. 3º da Lei Federal 11.648 de 2018. 
 § 5º Os membros titulares e suplentes, indicados formalmente pelas entidades representati-
vas e pelo município, serão nomeados pelo Prefeito Municipal, para um período de quatro anos, permitida 
a recondução. 
 § 6º A função de membro do COMTER não será remunerada, sendo considerado relevante 
serviço prestado ao município. 
 § 7º A Presidência e a Vice-Presidência do Conselho serão exercidas em sistema de rodí-
zio, entre as bancadas do executivo, dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato a duração 
de 24 (vinte e quatro) meses, sendo vedada a recondução para período consecutivo. 


