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Assistência Social
Conselho Municipal de Assistência Social
LEI MUNICIPAL N.º 1.828/2003.
IBIPORÃ – PR
RESOLUÇÃO: 007/2018
SÚMULA: Aprova a prestação de contas do recurso do Fundo Estadual de
Assistência Social-FEAS do segundo semestre de 2017.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.828/2003 de 15 de
dezembro de 2003, em reunião extraordinária realizada em data de 05/06/2018.
RESOLVE:
Artº. 1º- Aprovar a prestação de contas do recurso do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS do segundo semestre de 2017, referente ao Piso Paranaense de
Assistência Social – PPAS IV - Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes;
Artº. 2º - Aprovar a prestação de contas do recurso do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS do segundo semestre de 2017, referente ao Serviço de
Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua.
Artº. 3º - Aprovar a prestação de contas do recurso do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS do segundo semestre de 2017, referente ao Serviço de
Abordagem Social para Pessoas em Situação de Rua.
Artº. 4º - Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.
Ibiporã, 05 de junho de 2018
Ana Paula da Silva Pereira
Presidente do CMAS

IBIPREV
PORTARIA No. 021/2018, DE 28 DE ABRIL DE 2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e de acordo com o disposto na Lei Municipal Nº 2.809/2015 que dispõe
sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Ibiporã, em seus artigos 69, inciso I, 86, inciso I, combinados com o disposto no artigo 40, parágrafo 7º. da Constituição
Federal e em atendimento a requerido pelo protocolo sob o No. 029/2018 - Ibiprev.
Resolve:
Art. 1º. Conceder a PENSÃO VITALÍCIA, para a Senhora NALI EUGÊNIA DE OLIVEIRA, pelo falecimento de seu esposo o servidor inativo JOÃO LOPES DE OLIVEIRA. O valor dos
proventos da pensão correspondente à Classe “A” e Nível – 18 da Tabela de Vencimentos do Quadro de Pessoal Efetivo, Grupo Ocupacional Operacional – Carreiras de Serviços Operacionais
– SOI, acrescidos de 18% (dezoito por cento) de Adicional de Tempo de Serviço, num total de R$ 1.522,50 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) mensais. A quota
correspondente a cônjuge será de 100% do valor dos proventos do servidor inativo.
Parágrafo único. A pensão será corrigida pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, observados os efeitos pecuniários contados da data do falecimento do servidor inativo ocorrido no dia 29 de março de 2018.
Art. 3º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ROSANA APARECIDA BORGES DA SILVA
Diretora Presidente do IBIPREV
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

Núcleo Parlamentar
ERRATA
- Onde se lê Projeto de Lei nº 23 de autoria do Executivo Municipal, no rodapé do texto da Lei nº 2.937 de 25-05-2018, publicada na edição nº 627 à pg. 04, LEIA-SE Projeto de Lei nº 14 de
autoria do Executivo Municipal.
- Republicação da lei nº 2.931 de 05-04-2018 publicada na edição nº 627 de 25-05-2018 à pg. 03 com a devida correção da data da promulgação desta lei.
A CÂMARA MUNICIPAL DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:
LEI N° 2.931 de 25 de maio de 2018
EMENTA: Dispõe sobre a proibição da interrupção do fornecimento residencial de energia elétrica e água, por inadimplemento de suas respectivas
contas, às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados e dá outras providências.
Art. 1º É vedado à concessionária de energia elétrica e a autarquia municipal responsável pelo fornecimento de água, o corte do fornecimento residencial dos respectivos serviços, por falta de
pagamento, às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados no Município de Ibiporã.
Parágrafo único. Considera-se também proibido o corte mencionado no artigo 1º desta Lei, nas datas que por determinação civil ou religiosa forem suspensos os serviços bancários
e em suas vésperas.
Art. 2º A suspensão do fornecimento de água e energia elétrica por falta de pagamento somente poderá ocorrer mediante prévia comunicação por parte da prestadora do serviço ao usuário,
sendo que o corte só poderá ser dar com a presença do proprietário ou responsável pelo imóvel.
(vetado)
Parágrafo único. No caso da ausência do proprietário ou responsável pelo imóvel, a prestadora do respectivo serviço a ser interrompido deverá deixar uma notiﬁcação de que esteve no local
para o corte do serviço e que se não ocorrer o pagamento em 3 (três) dias úteis o corte será realizado independentemente da presença do proprietário ou responsável pelo imóvel.
(vetado)
Art. 3º Caso o consumidor tenha o fornecimento cortado nos dias especíﬁcos previsto nesta Lei, ﬁca assegurado o direito de acionar juridicamente a prestadora do serviço por perdas e danos,
além de ﬁcar desobrigado do pagamento do débito que originou o referido corte, conforme dispõe a Lei Estadual nº 14.040/2003.
Art. 4° No que couber, esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ibiporã, 25 de maio de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município
Projeto de Lei n° 02/2018 - Autoria: L.E- com veto parcial Art.2º e seu Parágrafo único- aprovado 8X1

ICP-Brasil Tipo A3 - Emitido por AC SERASA RFB v2 - Emitido para: Municipio de Ibiporã: 76.244.961/0001-03 - NS: 49EB90C54A6F20CF

Ano 05

2

Divulgação: terça-feira

JORNAL OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

05 de junho de 2018
Nº 633 - 2 páginas

SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO - EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EPP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Tintas e Materiais de Pintura para uso do SAMAE.
Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 19/06/2018 às 09:00 horas.
Valor Máximo Estimado: R$ 52.615,92 (Cinqüenta e Dois Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Noventa e Dois Centavos).
Disponibilidade do Edital: Pelo site www.samaeibi.com.br ou diretamente na sede do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Av. Santos Dumont, 565, Centro, Ibiporã/Pr
(De Segunda a Sexta-feira das 08:30 às 11:30 hs e das 13:30 às 16:00 hs).Informações: Através do telefone (43) 3258 8195 – Setor de Licitações
Ibiporã, 05 de Junho de 2018.
Edivaldo de Paula
Diretor Presidente do SAMAE
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