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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

Convênio 750262/2010

Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Requisitos para Celebração

Projeto Básico/Termo de Referência

Execução Concedente

Execução Convenente

Prestação de Contas
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Dados

Programas

Participantes

Declarações

Modalidade Convênio Situação no SIAFI
Enviado para o SIAFI -
2011NS000192

Situação de
Contratação Atual

Situação
Empenhado simPublicação Publicado

Número do Convênio  750262/2010 Número da Proposta 054173/2010
Número Interno do
Órgão 00015/2010

Número do Processo 01508.000326/2010-79

Lista de Documentos Digitalizados
Nenhum registro foi encontrado.

Proponente

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal portaria Interministerial 127/2008
Órgão 42000 - MINISTERIO DA CULTURA
Órgão Vinculado 20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

Justificativa

O Centro Histórico da Lapa carece de valorização e dinamização através da
requalificação urbanística e difusão e promoção do patrimônio cultural edificado. A Infra-
estrutura urbana não está adequada a uma ambiência que se harmonize com as
características históricas do Centro, ameaçando a integridade física e paisagística, quer
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no conjunto urbano ou nas edificações isoladas. Há um conflito do desenho urbano com
as características relevantes e a importância histórica e estética das edificações, diante
dos princípios gerais de preservação do patrimônio e parâmetros estabelecidos na
legislação estadual vigente. Apresenta ainda edificações no centro histórico com vãos
originais alterados, comunicação visual inadequada, cores e qualidades de tinta que não
se harmonizam enquanto conjunto. A prefeitura busca o financiamento de obras de
requalificação urbanística do centro histórico, mas ainda não possui o projeto global e
executivo para a implementação das mesmas. Este projeto deverá abarcar os seguintes
aspectos de desenho urbano e paisagismo, embutimento da fiação elétrica, mobiliário
urbano, pintura e recuperação das fachadas das edificações, iluminação pública e de
destaque. A Prefeitura de Lapa, pertence ao Pólo da Região Metropolitana de Curitiba.
Comprometido com o desenvolvimento local e com a geração de novas possibilidades
sócio-econômicas e culturais, tem como política promover o desenvolvimento sustentável
aliado a preservação do Patrimonio Histórico e Cultural, utilizando o mesmo como eixo
indutor e estruturante para contribuir com o ordenamento e planejamento do crescimento
urbano. Comprometida com o desenvolvimento local e com a geração de novas
possibilidades sócio-econômicas e culturais para o município, a Gestão Municipal coloca
o Turismo - setor de fortes impactos econômicos e sociais – como mais uma opção para
tornar a Lapa uma cidade inclusiva e acolhedora para o trabalho e o lazer dos seus
cidadãos. A Elaboração da Requalificação Urbanística do Centro Histórico da Lapa, tem
como finalidade desenvolver a reabilitação de imóveis e a requalificação de espaços
urbanos protegidos, intervindo nos processos que aceleram a deterioração do patrimônio
cultural. E ainda encontrar soluções técnicas de arquitetura e engenharia no sentido de
promover a melhoria da circulação de pedestres e veículos. Acredita-se ainda que o
projeto revitalizará os espaços públicos e entornos, criando um percurso organizado que
promoverá visitação turística, valorização econômica e qualidade de vida aos moradores.

Objeto do Convênio

Elaborar o projeto de requalificação urbanística considerando os seguintes componentes:
a. acessibilidade e mobilidade urbana; b. recuperação e reconstrução de passeios; c.
mobiliário urbano e sinalização; d. nova estrutura de posteamento com iluminação à LED
e embutimento da fiação elétrica; 2. Elaborar projeto de intervenção e restauro das
estãções ferroviárias de Lapa, Lavrinha e entornos.

Capacidade Técnica e
Gerencial

Secretaria de Viação e Obras, Secretaria da Cultura e Secretaria de Planejamento,
controle e suprimentos.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nenhum registro foi encontrado.

OBTV
Opera por OBTV Não

Dados Bancários
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 0393-0 Conta 0001802

Situação
Conta
Regularizada

Data da Última
Modificação 23/12/2010 00:00:00

Descrição
A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimentada.

Datas 
Data da Proposta 10/05/2010
Data Assinatura 20/12/2010
Convênio publicado no
DOU em 06/01/2011

Data Início de Vigência 05/01/2011
Data Término de
Vigência Atual 30/09/2013
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Data Limite p/ Prestação
de Contas 26/06/2015

Valores
R$ 197.462,27 Valor Global

R$ 189.563,78 Valor de Repasse

R$ 7.898,49 Valor da Contrapartida

R$ 7.898,49 Valor Contrapartida Financeira

R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.

Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2011 R$ 189.563,78
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