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Coordenação da Receita
do Estado - CRE

NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N.  020/2014

SÚMULA: Tabela  de  valores  por  saca  de  café  para
cobrança  de  crédito  do  ICMS  (operações
interestaduais).

O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO,
no uso das atribuições que lhe conferem o inciso X do art. 9º do Regimento da
CRE, aprovado pela Resolução SEFA n. 88, de 15 de agosto de 2005, e o art.
530  do  Regulamento  do  ICMS,  aprovado  pelo  Decreto  n.  6.080,  de  28  de
setembro de 2012,  resolve: 

Para  fins  de  cobrança  e  crédito  do  ICMS,  em  operações
interestaduais, o valor por saca de café cru em grãos, no período de “0” (zero)
hora do dia 10 de março de 2014 até às 24:00 horas do dia 16 de março de 2014
será:

Valor em dólar por saca de café
(1) Valor do US$ Valor Base de

Cálculo R$

ARÁBICA        152,0000
CONILLON     109,5000 (2) (3)

(1)  Valor  resultante  da  média  ponderada  nas  exportações  efetuadas,  do
primeiro  ao  último dia  da  segunda  semana  imediatamente  anterior,  nos
Portos  de  Santos,  Rio  de  Janeiro,  Vitória,  Varginha  e  Paranaguá,
relativamente aos cafés arábica e conillon;

(2) Deverá ser atualizada a taxa cambial do dólar dos Estados Unidos da
América,  divulgada  pelo  Banco  Central  do  Brasil  no  fechamento  do
câmbio livre, do 2.º dia anterior ao dia da saída de mercadorias;

(3) Valor base de cálculo convertido em reais, resultante do valor campo
(1) multiplicado pelo campo (2).

Esta norma entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos a partir do dia 10 de março de 2014.

COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba,  12 de
março de 2014.

 
Leonildo Prati

Assessor Geral - CRE/GAB
Delegação de Competência - Portaria 87/2013

20504/2014

NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N.  021/2014

SÚMULA: Tabela  de  valores  por  saca  de  café  para
cobrança  de  crédito  do  ICMS  (operações
interestaduais).

O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO,
no uso das atribuições que lhe conferem o inciso X do art. 9º do Regimento da
CRE, aprovado pela Resolução SEFA n. 88, de 15 de agosto de 2005, e o art.
530  do  Regulamento  do  ICMS,  aprovado  pelo  Decreto  n.  6.080,  de  28  de
setembro de 2012,  resolve: 

Para  fins  de  cobrança  e  crédito  do  ICMS,  em  operações
interestaduais, o valor por saca de café cru em grãos, no período de “0” (zero)
hora do dia 17 de março de 2014 até às 24:00 horas do dia 23 de março de 2014
será:

Valor em dólar por saca de café
(1) Valor do US$ Valor Base de

Cálculo R$

ARÁBICA        164,5000
CONILLON     109,5000 (2) (3)

(1)  Valor  resultante  da  média  ponderada  nas  exportações  efetuadas,  do
primeiro  ao  último dia  da  segunda  semana  imediatamente  anterior,  nos
Portos  de  Santos,  Rio  de  Janeiro,  Vitória,  Varginha  e  Paranaguá,
relativamente aos cafés arábica e conillon;

(2) Deverá ser atualizada a taxa cambial do dólar dos Estados Unidos da
América,  divulgada  pelo  Banco  Central  do  Brasil  no  fechamento  do
câmbio livre, do 2.º dia anterior ao dia da saída de mercadorias;

(3) Valor base de cálculo convertido em reais, resultante do valor campo
(1) multiplicado pelo campo (2).

Esta norma entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos a partir do dia 17 de março de 2014.

COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba,  12 de
março de 2014.

 
Leonildo Prati

Assessor Geral - CRE/GAB
Delegação de Competência - Portaria 87/2013

NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N.  021/2014

SÚMULA: Tabela  de  valores  por  saca  de  café  para
cobrança  de  crédito  do  ICMS  (operações
interestaduais).

O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO,
no uso das atribuições que lhe conferem o inciso X do art. 9º do Regimento da
CRE, aprovado pela Resolução SEFA n. 88, de 15 de agosto de 2005, e o art.
530  do  Regulamento  do  ICMS,  aprovado  pelo  Decreto  n.  6.080,  de  28  de
setembro de 2012,  resolve: 

Para  fins  de  cobrança  e  crédito  do  ICMS,  em  operações
interestaduais, o valor por saca de café cru em grãos, no período de “0” (zero)
hora do dia 17 de março de 2014 até às 24:00 horas do dia 23 de março de 2014
será:

Valor em dólar por saca de café
(1) Valor do US$ Valor Base de

Cálculo R$

ARÁBICA        164,5000
CONILLON     109,5000 (2) (3)

(1)  Valor  resultante  da  média  ponderada  nas  exportações  efetuadas,  do
primeiro  ao  último dia  da  segunda  semana  imediatamente  anterior,  nos
Portos  de  Santos,  Rio  de  Janeiro,  Vitória,  Varginha  e  Paranaguá,
relativamente aos cafés arábica e conillon;

(2) Deverá ser atualizada a taxa cambial do dólar dos Estados Unidos da
América,  divulgada  pelo  Banco  Central  do  Brasil  no  fechamento  do
câmbio livre, do 2.º dia anterior ao dia da saída de mercadorias;

(3) Valor base de cálculo convertido em reais, resultante do valor campo
(1) multiplicado pelo campo (2).

Esta norma entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos a partir do dia 17 de março de 2014.

COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba,  12 de
março de 2014.

 
Leonildo Prati

Assessor Geral - CRE/GAB
Delegação de Competência - Portaria 87/2013

20505/2014

Secretaria da Saúde

RESOLUÇÃO CES/PR nº 002/14

O Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR, regulamentado conforme 
disposto no inciso III do artigo 169 da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei 
Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei Estadual nº 10.913, de 
04 de outubro de 1994, no uso de sua competência regimental conferida pelo art. 
5º, reunido em sua 2ª Reunião Extraordinária, do dia 28 de fevereiro de 2014, no 
período da tarde.

RESOLVE:

Aprovar o REGULAMENTO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO 
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ – GESTÃO 2014/2015

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O presente Regulamento contêm as normas e critérios destinados a 
assegurar a organização e o funcionamento do processo eleitoral da Mesa Diretora 
do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, em cumprimento ao Regimento Interno, 
conforme Resolução CES/PR nº 010/13.
Art. 2º A Mesa Diretora será eleita pelos membros do CES/PR em condições de 
voto (titulares e/ou suplentes) em pleito direto, mediante voto aberto e pessoal, para 
um mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleita para mais um mandato.
Art. 3º A Mesa Diretora deverá ser composta de: Presidente, 1º Vice-presidente, 2º 
Vice-presidente, 3º Vice-presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º 
Tesoureiro, de forma a contemplar todos os segmentos representados nos CES/PR.
§ 1º Do total de cargos, quatro (04) serão ocupados por conselheiros do segmento 
de usuários.
§ 2º Os outros quatro (04) cargos serão ocupados por dois conselheiros 
representantes do segmento dos trabalhadores, um conselheiro representante do 
segmento de prestadores e um conselheiro representante do segmento dos gestores. 
Art. 4º A eleição será por chapas e o processo eleitoral constituído de etapas:
I. inscrição, verificação de elegibilidade e divulgação das chapas inscritas;
II. Organização e realização do pleito eleitoral;
III. Contagem dos votos, apuração e divulgação do resultado;
IV. Posse da Mesa Diretora.

TÍTULO II
DA COMISSÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO

Art. 5º Será constituída a Comissão Especial de Eleição composta por conselheiros 
no Plenário do CES / PR.
§ 1º A coordenação do processo eleitoral é de responsabilidade da Comissão 
Especial de Eleição, desde as orientações à Plenária, acompanhamento e avaliação 
do referido processo, obedecidas determinações deste Regulamento.
§ 2º Os membros da Comissão Especial de Eleição não serão elegíveis e não 
poderão atuar como fiscais.
Art. 6º Será garantido o direito de fiscalização pelas chapas concorrentes em todas 
as etapas do processo eleitoral.
§ 1º Cada chapa pode designar um fiscal.
§ 2º Os membros das chapas são fiscais natos.
Art. 7º A Comissão Especial de Eleição de que trata o artigo 5º será constituída 
paritariamente de, no mínimo, quatro (04) membros.
Art. 8º Compete à Comissão Especial de Eleição:
I.   orientar o Plenário sobre as normas e procedimentos do processo eleitoral;
II.   estabelecer prazo para a inscrição das chapas, prorrogável, se necessário, por 
decisão do plenário do CES/PR; 
III. analisar os documentos enviados pelas chapas concorrentes à Mesa Diretora, 
verificando os requisitos de elegibilidade;
IV. inscrever as chapas concorrentes para a Mesa Diretora e divulgá-las à Plenária 
antes do pleito; 
V. receber os nomes dos fiscais das chapas concorrentes que fiscalizarão a 
realização da eleição e a computação dos votos;
VI.   orientar e supervisionar a realização do pleito eleitoral;
VII.  proceder a apuração dos votos;
VIII. proclamar o resultado eleitoral;
IX.  dar posse da Mesa Diretora eleita.



6ª feira | 14/Mar/2014  - Edição nº 916568
TÍTULO III
DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 9º O processo eleitoral acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2014, na Sala 
Takumi, do Hotel Nikko, das 13:30 às 14:30 horas, em reunião extraordinária.
Art.10 Cada chapa deverá, por meio de um representante, apresentar-se, 
demonstrando ter ciência das atribuições da Mesa Diretora do CES/PR e 
justificando a candidatura.
§ 1º Cada chapa disporá de três minutos para sua apresentação, prorrogáveis por 
no máximo dois minutos.
§ 2º Será garantida a manifestação de um conselheiro favorável à chapa por três 
minutos improrrogáveis.
Art.11 As chapas deverão ser organizadas livremente e inscritas junto à Comissão 
Especial de Eleição.
§ 1º As chapas serão enumeradas por ordem de inscrição.
§ 2º O conselheiro candidato deverá participar de apenas uma das chapas.  
Art.12 A homologação e a posse da Mesa Diretora eleita deverá acontecer 
imediatamente após a eleição da mesma, assumindo esta a coordenação dos 
trabalhos no CES/PR.
Parágrafo único - Após o término do processo eleitoral a Plenária do CES/PR 
homologará o resultado da eleição e não mais aceitará qualquer recurso interposto.
Art. 13 Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Especial de Eleição 
recorrendo, se necessário, ao Plenário do CES/PR.
Art. 14 Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2014.

Joelma Aparecida de Souza Carvalho
Presidente do CES/PR

Homologo a Resolução CES/PR nº 002/14, nos termos do Parágrafo 2º, artigo 1º 
da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde

20754/2014

RESOLUÇÃO CES/PR 003/14

O Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR, regulamentado conforme 
disposto no inciso III do artigo 169 da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei 
Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei Estadual nº 10.913, de 04 
de outubro de 1994, no uso de sua competência regimental conferida pelo artigo 
5º, reunido na 2ª Reunião Extraordinária, de 28 de fevereiro de 2014, no período 
da tarde,

RESOLVE:

Aprovar a nova constituição da Mesa Diretora do CES/PR para a Gestão de 
2014/2015

Presidente – Antonio Garcez Novaes Neto – FEMIPA – Segmento dos Prestadores;

1º Vice-Presidente – Manoel Rodrigues do Amaral – SINDNAPI – Segmento dos 
Usuários;
2º Vice-Presidente – Maurício Portella – CRF – Segmento dos Trabalhadores;
3º Vice-Presidente – Marise Gnatta Dalcuche – SESA – Segmento dos Gestores;
1ª Secretária – Lívia Diniz Lopes Sola – FAMOPAR – Segmento dos Usuários;
2ª Secretária – Clarice Siqueira dos Santos – Pastoral da Criança – Segmento dos 
Usuários;
1º Tesoureiro – Cleyton Celestino Poitevin – CRO – Segmento dos Trabalhadores;
2ª Tesoureiro – Antonio Pitol – Pastoral da Saúde – Segmento dos Usuários.

Curitiba, 05 de março de 2014.

Antonio Garcez Novaes Neto
Presidente do CES/PR

Homologo a Resolução CES/PR nº 003/2014, nos termos do Parágrafo 2º, artigo 
1º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde

20755/2014

RESOLUÇÃO CES/PR 004/14

O Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR, regulamentado conforme 
disposto no inciso III do artigo 169 da Constituição Estadual e artigo 1º da Lei 
Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei Estadual nº 10.913, de 04 
de outubro de 1994, no uso de sua competência regimental conferida pelo artigo 
5º, reunidos na 206ª Reunião Ordinária, de 28 de fevereiro de 2014,

RESOLVE:

Constituir a Comissão Organizadora do Seminário de Comunicação para o 
Fortalecimento da Política do SUS, bem como o Documentário do CES/PR, 
conforme relacionado abaixo:

Seminário de Comunicação para o Fortalecimento da Política do SUS:

Márcia Beghini Zambrim – Segmento Usuários – Pastoral da Saúde;
Rosalina Batista – Segmento Usuários – ASSEMPA;
Antonio Pitol – Segmento Usuários – Pastoral da Saúde;
Gildo Antônio Cabral Falcão – Segmento Usuários – UGT.

Colaboradores:

Vanessa Cristina Merlin Dal Gobbo – Ministério da Saúde;
Clóvis Boufler – Conselho Nacional de Saúde;
Quitéria Otília Neves – SESA.

Documentário CES/PR:

Colaboradores:

Amauri Ferreira Lopes – Segmento Usuários – ANEPS;
José Carlos Leite – Segmento Usuários – SINDPREVS;
Joelma Aparecida de Souza Carvalho – Segmento Usuários – CMP;
Manoel Rodrigues do Amaral – Segmento Usuários – SINDNAPI;
Rosita Márcia Wilner – Segmento Prestadores – FEMIPA;
Clóvis Boufler – Conselho Nacional de Saúde;
Quitéria Otília Neves – SESA;
Liliam Cristina Brandalise – CIB. 

Curitiba, 05 de março de 2014.

Homologo a Resolução CES/PR nº 004/2014, nos termos do Parágrafo 2º, artigo 
1º da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde

20756/2014

Resolução CES/PR Nº 005/14

O Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR, regulamentado conforme 
disposto no inciso III do artigo 169 da Constituição Estadual e artigo 1º das Leis 
Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, pelas Leis Estaduais nº 10.913, de 04 de outubro de 1994, e nº 11.188, de 09 
de novembro de 1995, no uso de sua competência regimental conferida pelo art. 
5º, reunido na 206ª Reunião Ordinária do CES/PR, em 28 de fevereiro de 2014,
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.808, homologado pelo Ministro da Saúde em 
20 de novembro de 2013, com base na Lei n.o 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
tem como objetivo propor diretrizes para a implementação da Política Estadual e 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – PNST.

RESOLVE:

•   Convocar a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
do Paraná – Marcelo Montanha;
•   Aprovar a data e o município sede para a realização da 5ª Conferência Estadual 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Paraná – Marcelo Montanha, para 
os dias 06, 07 e 08 de junho de 2014, na cidade de Curitiba;
•   Aprovar a realização das Etapas Macrorregionais preparatórias para a 5ª 
Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Paraná 
– Marcelo Montanha, a se realizarem até 10 de maio de 2014, nas 08 (oito) 
Macrorregionais, de acordo com a distribuição dos CERESTs.

Curitiba, 05 de março de 2014.

Homologo a Resolução CES/PR nº 005/14 nos termos do § 2º, art. 1º, da Lei 
Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Michele Caputo Neto
Secretário de Estado da Saúde

20757/2014

Resolução CES/PR Nº 006/14

O Conselho Estadual de Saúde do Paraná – CES/PR, regulamentado conforme 
disposto no inciso III do artigo 169 da Constituição Estadual e artigo 1º das Leis 
Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, pelas Leis Estaduais nº 10.913, de 04 de outubro de 1994, e nº 11.188, de 09 
de novembro de 1995, no uso de sua competência regimental conferida pelo art. 
5º, reunido na 206ª Reunião Ordinária do CES/PR, em 28 de fevereiro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Substituir ÉRICA ANA HOBOLD por MÁRCIA BEGHINI ZAMBRIM, 
representante da Pastoral da Saúde, Segmento Usuários e substituir JOSÉ CARLOS 
SILVA DE ABREU por SEZIFREDO PAULO ALVES PAZ, representante 
da FUNSAÚDE/SESA, Segmento Gestor na Comissão Organizadora da 5ª 
Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Marcelo 
Montanha, designada pela Resolução CES/PR 030/2013, publicada no Diário 
Oficial do Estado n° 9107, de 16 de dezembro de 2013.

Curitiba, 05 de março de 2014.

Antonio Garcez Novaes Neto
Presidente do CES/PR


