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CMDCA - Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente
REGIMENTO INTERNO APROVADO EM REUNIÃO ORDINARIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018
CAPÍTULO I
DA NATUREZA, DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA.
Art. 1º. O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE é um órgão de deliberação colegiada, instituído pela Lei Municipal 1.892 de junho
de 2014, alterado por leis municipais que são: Lei Municipal nº 2.491 de 30 de junho de 2011; Lei Municipal nº 2.500 de 10 de novembro de 2011; Lei Municipal nº 2.647 de 26 de dezembro de 2013; Lei Municipal nº 2.690 de 27 de maio de 2015 e Lei Municipal nº 2.797 de 20 de março de 2015. De caráter permanente do sistema de composição paritária entre governo e
sociedade civil, que reger-se-á por este Regimento Interno, por suas Resoluções e pelo Ordenamento Legal que lhe for aplicável.
Parágrafo único: O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, neste Regimento Interno, será designado por CMDCA ou, simplesmente, Conselho.
Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - elaborar seu Regimento Interno, que orientará seu funcionamento;
II - convocar, coordenar e organizar a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da legislação vigente, bem como constituir a respectiva
Comissão Organizadora;
III - acompanhar a elaboração e execução da política de promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, observados os preceitos expressos nos
Arts. 203, 204 e 227 da Constituição Federal, bem como o conjunto de normas do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal 8.069/90 e demais legislações vigentes;
IV - acompanhar a elaboração e avaliar a proposta orçamentária do Município, sugerindo ao Poder Público Municipal as modiﬁcações julgadas necessárias à consecução
da política formulada;
V - estabelecer prioridades de atuação e sugerir a aplicação dos recursos públicos municipais destinados ao atendimento da criança e adolescente;
VI – Propor critérios para a celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as organizações da sociedade civil do interesse público atuantes no atendimento
ou defesa dos direitos das crianças e adolescentes que prestam serviços no âmbito municipal; (LEI nº13.019/2014)
VII - propor aos poderes constituídos modiﬁcações nas estruturas dos órgãos governamentais diretamente ligados à promoção, proteção e defesa da infância e adolescência;
VIII - oferecer subsídios para a elaboração de leis atinentes aos interesses das crianças e adolescentes;
IX - deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos programas e serviços a que se referem esta lei, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou a realização de consórcio intermunicipal regionalizado de atendimento;
X - proceder ao registro de entidades e a inscrição de programas de proteção ou sócio-educativos de entidades governamentais e não-governamentais, na forma dos Arts.
90 e 91 da Lei Federal nº 8.069/90 e demais legislações vigentes, bem como atualizá-las quando necessário;
XI - ﬁxar critérios de utilização dos recursos do FIA, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para
o incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, de difícil colocação familiar;
XII - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, proteção e defesa da infância e adolescência;
XIII - promover intercâmbio com entidades públicas e particulares, organismos nacionais, internacionais e estrangeiros visando atender a seus objetivos;
XIV - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes;
XV - aprovar, de acordo com os critérios estabelecidos em seu Regimento Interno; o cadastramento de entidades de defesa ou de atendimento aos direitos das crianças
e adolescentes;
XVI - gerir seu respectivo fundo, aprovando planos de aplicação, sem ingerência externa;
XVII - acompanhar a elaboração e execução do Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Plano de Aplicação de Recursos do FUNDO, o qual
será submetido pelo Prefeito à apreciação do Poder Legislativo;
XVIII - estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para aplicação dos recursos, sem prejuízo à legislação vigente;
XIX - acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados ﬁnanceiros do FUNDO;
XX - avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do FUNDO;
XXI - solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e a avaliação das atividades a cargo do FUNDO;
XXII - ﬁscalizar os programas desenvolvidos com recursos do FUNDO, requisitando, para tal, Auditoria do Poder Executivo sempre que julgar necessário;
XXIII - receber petições, denúncias, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados às crianças e adolescentes,
inclusive contra a atuação do Conselho Tutelar, dando-lhes o encaminhamento devido;
XXIV - avocar, quando necessário, o controle das ações de execução da política municipal de atendimento às crianças e adolescentes em todos os níveis;
XXV - prestar esclarecimentos sobre a política básica de atendimento à Criança e ao Adolescente, a nível municipal, e atendendo determinações do estado e Ministério
Público, quando solicitado;
XXVI - baixar resolução nomeando a Comissão Eleitoral responsável pela condução dos trabalhos da eleição do Conselho Tutelar, bem como proclamar o resultado da
referida eleição;
XXVII - analisar os pedidos de licença do Conselho Tutelar e convocar suplente, se necessário;
XXVIII - demais competências estabelecidas na legislação vigente.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
Art. 3° O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão deliberativo e controlador das ações de atendimento à Criança e ao Adolescente do Município de Ibiporã, Estado
do Paraná, são constituídos por representantes da Sociedade Civil Organizada e do Poder Público.
§ 1º Todos os representantes da Sociedade Civil Organizada, e Poder Público no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim como seus suplentes, serão
indicados para um mandato de 2 (dois) anos.
§ 2º Após a nomeação, os conselheiros, titulares e suplentes, poderão ser substituídos nos seguintes casos:
I - mediante renúncia escrita protocolada do conselheiro e/ou suplente;
II - por deliberação, nos termos de procedimento próprio, do segmento representado, o qual indicará membro substituto;
III - pelo não comparecimento injustiﬁcado, no caso dos conselheiros titulares, no intervalo de 01 (um) ano, às reuniões do Conselho, em três reuniões ordinárias e extraordinárias
consecutivas ou em cinco alternadas; ou, ainda que justiﬁcada a ausência, ocorra falta consecutiva por mais de cinco reuniões sejam ordinárias ou extraordinárias;
IV - mediante processo, em que se assegure ampla defesa e contraditório, e deliberação da maioria absoluta dos membros do Conselho, quando constatadas as seguintes situações:
a) Impedir, de qualquer forma, o funcionamento regular do Conselho;
b) Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática;
c) Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Conselho;
d) Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;
e) Ter os direitos políticos suspensos ou sofrer condenação criminal, ainda que não transitada em julgado.
§ 3º No caso de substituição de Conselheiro, na forma do parágrafo anterior, o período do seu mandato será completado por seu respectivo suplente.
§ 4º No caso de substituição de Conselheiro suplente, assumirá essa suplência membro indicado pelo segmento, quando representante da Sociedade Civil Organizada, ou pelo Chefe
do Poder Executivo, quando representante do Poder Público.
Art. 4° O Conselho tem sua sede e foro na cidade e Comarca de Ibiporã , Estado do Paraná.
Parágrafo Único. É responsabilidade do Município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e outros órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Ibiporã, garantir ao
Conselho, como órgão deliberativo, de ﬁscalização e de assessoramento, a infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua competência.
DAS ATRIBUIÇÕES, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA

CAPÍTULO III
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Art. 5° Para ﬁns de coordenação de sua atuação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá uma diretoria composta por Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e
2º Secretário, eleitos pelos seus membros com mandatos de 02 (dois) anos.
Art. 6° A Diretoria será eleita mediante deliberação da maioria dos presentes em Assembléia designada e formalmente comunicada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas),
dentre os representantes dos órgãos e entidades que compõem o Conselho.
§1º Os cargos da Diretoria não serão remunerados.
§ 2° Nas ausências e impedimentos temporários ou permanentes, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente e, sucessivamente, pelo 1° Secretário e 2º Secretário, assegurada
a convocação do suplente para recompor função vacante na Diretoria, em situações permanentes.
§ 3º Após a nomeação, os membros da Diretoria poderão ser substituídos nos casos descritos no artigo 1º, §2º deste Regimento, no que couber.
Art. 7° Compete ao Presidente:
I - Convocar e dirigir os trabalhos em reunião da Diretoria e do Conselho, de forma dinâmica e objetiva.
II - Representar o Conselho em todas as reuniões e eventos para o qual for convocado, podendo nomear representante com delegação de competência.
III - Assinar as resoluções, ofícios, requisições, requerimentos e outros atos administrativos com o 1º Secretário, inclusive as atas das reuniões da Diretoria e do Conselho.
IV - Propor ao Conselho, ações e iniciativas que possam dinamizar seus objetivos e ﬁnalidades, ouvindo e colocando em votação, mediante debate, as sugestões formuladas pelos
demais membros do Conselho, cabendo-lhe o voto de minerva.
V - Aplicar os recursos do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, de forma a atender as determinações do Conselho;
VI - Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno.
Art. 8° Compete ao Vice-Presidente:
I - Comparecer as reuniões de diretoria e Assembléia do Conselho, assessorando o Presidente em todas as fases do processo administrativo.
II - Manter permanente intercâmbio com titulares de órgãos e entidades ou instituições que compõem o Conselho, de forma a integrá-los em todas as atividades e feitos.
Art. 9° Compete ao 1º Secretário:
I - Redigir em livro próprio todas as atas das reuniões de diretoria e do Conselho, fazendo constar dos registros as decisões tomadas e as sugestões acatadas.
II - Redigir toda a correspondência do Conselho, mantendo sob sua guarda e responsabilidade os registros e arquivos, como também os documentos e livros do Conselho.
III - Elaborar a pauta das reuniões da Diretoria e do Conselho com a antecedência prescrita.
CAPÍTULO IV
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÓES
Art. 10º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se reunirá em dependências que lhe forem destinadas, em Reunião Ordinária, mensalmente, por convocação do Presidente, todas as segundas Quintas-Feiras de cada mês, e extraordinariamente quando convocado formalmente, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 11 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reunir-se-á extraordinariamente para tratar de assuntos especiais e urgentes, quando houver:
I - Convocação formal de sua Diretoria;
II - Convocação formal de metade dos seus membros titulares.
III – Convocação por meios eletrônicos.
Art. 12 O quorum mínimo para realização da reunião será da 1/3 (um terço) de seus membros e para deliberação será necessária a metade e mais um de seus membros, considerando os
suplentes que estiverem substituindo os titulares. As atividades serão dirigidas pela Diretoria, devendo os participantes assinar o livro de presença.
Art. 13 Fica assegurado a cada um dos membros participantes das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o direito de se manifestar sobre o assunto em
discussão.
§1º. Todo material informativo encaminhado aos/às Conselheiros/as Titulares será também encaminhado aos/às Conselheiros/as Suplentes.
§2º. Somente terão direito a voto os/as Conselheiros/as titulares e os/as suplentes no exercício da titularidade.
§3º. Os/as Conselheiros/as Suplentes dos membros titulares do Conselho terão direito a voz e será chamados/as a votar nos casos de vacância, impedimento, suspeição
ou ausência do/a respectivo titular.
§4º. Não se conﬁgura ausência o afastamento momentâneo do/a conselheiro (a) do recinto das sessões.
§5º Na impossibilidade de comparecimento à reunião do Conselho, o/a Conselheiro/a deverá comunicar o fato por escrito ou por meios eletrônicos à Presidência do CMDCA, em prazo não superior a 3 (três) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior à data de realização da reunião, que deverá ser apresentada à Plenária e lavrada em ata.
Art. 14. As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e abstenções, mediante manifestação expressa de cada Conselheiro/a.
Parágrafo único: A recontagem de votos deve ser realizada quando solicitado por um (a) ou mais Conselheiros/as.
Art. 15. Os votos divergentes poderão ser expressos na ata da reunião, a pedido dos/as Conselheiros/as que os/as proferirem, quando a votação se der por aclamação.
Art. 16. As reuniões serão públicas, salvo quando se tratar de matéria sujeita a sigilo, na forma da legislação pertinente.
§1º. Não obstante as reuniões serem públicas, o franqueamento da palavra é restrito aos/às Conselheiros/as do CMDCA, salvo nas situações previstas neste Regimento.
§2º. Durante as sessões plenárias do CMDCA é facultado ao Colegiado conceder o franqueamento da palavra ao público em geral.
Art. 17. As deliberações do CMDCA, quando necessário, serão consubstanciadas em Resoluções, publicadas no Diário Oﬁcial do Município, até 15 (quinze) dias úteis após a decisão para
validação e apresentada ao conselho na reunião posterior a data da decisão.
Art. 18. As matérias sujeitas à deliberação do Conselho deverão ser encaminhadas ao/à Presidente.
Art. 19. As reuniões do Conselho obedecerão aos seguintes procedimentos, ordem e seqüência:
I - Veriﬁcação de quorum para o início das atividades da reunião;
II - Qualiﬁcação e habilitação dos/as Conselheiros/as para a ﬁnalidade de votar;
III - Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior;
IV - Aprovação da pauta da reunião;
V - Informes da Presidência;
VI - Apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;
VII - Julgamento de processos administrativos, quando for o caso;
VIII - Breves comunicados e franqueamento da palavra;
IX - Encerramento.
§1º. A deliberação das matérias sujeitas à votação obedecerá a seguinte ordem:
I - O/a Presidente concederá a palavra ao/à Conselheiro/a, que apresentará seu posicionamento;
II - Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão;
III - Encerrada a discussão, realizar-se-á a votação, que poderá ser direta e secreta, ou por aclamação, conforme decisão do Plenário.
§2º. A leitura de documentação a ser apreciada em reunião do Conselho poderá ser dispensada, a critério do Colegiado, se, previamente, houver sido encaminhada aos\
às Conselheiros/as.
§3º. Os/as Conselheiros/as que tenham participado de eventos representando o CMDCA deverão, através de breves comunicados, relatar sua participação ao Conselho.
Art. 22. A pauta da reunião será disponibilizada para consulta e manifestações, junto à Secretaria do Conselho, por qualquer Conselheiro, no mínimo 2 (dois) dias antes da realização da referida
reunião, bem como será entregue aos conselheiros presentes no início da reunião em que será discutida.
§1º. A matéria que entrar na pauta de reunião deverá ser apreciada e votada, quando for o caso.
§2º. Os assuntos não apreciados na reunião do Conselho, a critério do Plenário, deverão ser incluídos na ordem do dia da reunião subsequente.
Art. 23. Em todas as reuniões, será lavrada ata, sob a supervisão da Secretaria Executiva e mesa diretora, com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões e deliberações, devendo constar
pelo menos:
I - Relação dos participantes seguida do nome de cada membro com a menção da titularidade (titular ou suplente) e do órgão ou entidade que representa;
II - Resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do/a Conselheiro/a e o assunto ou sugestão apresentada;
III - Relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação do(s) responsável (eis) pela apresentação e a inclusão de alguma observação quando expressamente
solicitada por Conselheiro/a(s);
IV - As deliberações tomadas, inclusive quanto a aprovação da ata da reunião anterior, aos temas a serem incluídos na pauta da reunião seguinte, registrando o número de
votos contra, a favor e abstenções, incluindo votação nominal quando solicitada.
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§1º. O direito a voz poderá ser exercido mediante solicitação de questão de ordem.1
§2º. As emendas e correções à ata serão solicitadas logo após o término da leitura da mesma na reunião que a apreciará, devendo as emendas e correções ser efetuadas
logo ao ﬁnal da respectiva ata, para posterior assinatura.
Art. 24. Ao/à Conselheiro/a é facultado solicitar o reexame de qualquer resolução normativa, justiﬁcando possível ilegalidade, incorreção ou inadequação técnica.
Art. 25. Para a consecução de suas ﬁnalidades, caberá ao Conselho:
I - Apreciar e deliberar sobre os assuntos encaminhados ao Conselho, acerca das matérias de sua competência inseridas na legislação vigente sobre a Política Municipal
de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Expedir normas de sua competência, necessárias à regulamentação e complementação da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente;
III - Aprovar a instituição de comissões temáticas, suas respectivas competências, sua composição, procedimentos e prazos de duração.
Art. 26. Uma vez encaminhada para votação o assunto não poderá voltar a ser discutido no seu mérito.
Art. 27 Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão registrados em ata, a qual será lida e aprovada na reunião subsequente, de modo a conter as posições majoritárias, minoritárias e abstenções com a identiﬁcação de seus respectivos conselheiros.
CAPITULO V
DAS COMISSÕES
Art. 28 Serão criadas, no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibiporã, Comissões de composição paritária entre representantes do governo e da sociedade
civil, de caráter permanente ou temporário, formadas por membros titulares, suplentes na forma indicada, terão objetivo deﬁnido e prazo estabelecido para realização do trabalho atribuído.
§ 1º - Cada Comissão escolherá um integrante para coordenar seus trabalhos.
§ 2º - Fica a critério do CMDCA determinar as Comissões de Trabalho permanentes ou temporárias.
§ 3º - As atribuições de cada Comissão serão deﬁnidas por resoluções propostas por cada Comissão de Trabalho e aprovadas em Plenária.
§ 4º - As Comissões de que tratam este artigo deverão elaborar ata ou relatório mensal de atividades a ser entregue à Secretaria Executiva, com uma semana de antecedência à
reunião ordinária do Conselho.
Parágrafo Único: Poderão ser indicados para estas comissões pessoas credenciados pelo seu grau de conhecimento, segundo o objetivo ﬁnal a que se propõe.
Art. 29. Serão criadas, no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibiporã, Comissões Permanentes, de composição paritária entre representantes do governo
e da sociedade civil, de caráter permanente ou temporário, formadas por membros titulares, suplentes.
§ 1º. As Comissões Permanentes serão compostas de 01 (um) Coordenador, 01 (um) relator e mais 02 (dois) membros, tendo as funções de elaborar estudos, emitir pareceres e
propor políticas especiﬁca no âmbito de sua competência, submetendo suas conclusões à apreciação e deliberação da Plenária do Conselho;
§ 2º. O Coordenador, o relator e demais membros das Comissões Permanentes serão escolhidos internamente pelos respectivos membros;
§ 3º. A área de abrangência, a estrutura organizacional e o funcionamento das Comissões Temporárias serão estabelecidos em resolução aprovada pelo Plenário;
§ 4º. As Comissões Permanentes terão regimento e calendário próprio e suas conclusões serão registradas em ata para arquivo na Secretaria do Conselho;
§ 5º. As Comissões Permanentes reunir-se-ão extraordinariamente sempre que necessário, podendo requerer junto à Presidência a convocação de reunião extraordinária da Plenária
do Conselho para deliberação acerca de assuntos urgentes relacionados à sua área de atuação.
Art. 30. São 04 (quatro) as Comissões Permanentes, cada qual formada no mínimo de 04 (quatro) Conselheiros, paritários entre si e assim designadas:
I - Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos;
II - Comissão Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização;
III - Comissão Permanente de Orçamento e de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA);
V - Comissão Especial de Inquéritos Administrativos
Art. 31. Compete à Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos:
I - Formular propostas ao Plano Anual de Políticas de promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e submetê-las à apreciação e deliberação da Plenária
do Conselho, de acordo com o calendário de evolução do orçamento do município;
II - Elaborar, encaminhar e acompanhar anteprojetos de lei relativos à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no município;
III - Elaborar pesquisas, estudos e pareceres em colaboração com outras Comissões, para identiﬁcação dos focos sociais que demandam ação do Conselho e submetê-los à apreciação da Plenária;
IV - Acompanhar as ações governamentais e não governamentais que se destinam à promoção, proteção, atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito
do município;
V - Encaminhar e acompanhar junto aos órgãos competentes denúncias de todas as formas de negligência, discriminação, exclusão, exploração, omissão e qualquer tipo de violência
contra criança e adolescente para execução das medidas necessárias;
VI - Inspecionar, em caráter extraordinário, organismos governamentais e instituições não governamentais, quando deliberada em plenário a necessidade de veriﬁcação da adequação
do atendimento à criança e ao adolescente;
VII - Fiscalizar o cumprimento da Lei que estabelece que as empresas devem manter Centros de Educação Infantil no local de trabalho, propondo alternativas e parceiras para efetivação da mesma.
Art. 32. Compete à Comissão Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização;
I - Divulgar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibiporã e sua atuação política de atendimento à criança e ao adolescente, bem como as disposições
do Estatuto da Criança e do Adolescente, através de canais de comunicação;
II - Esclarecer a população acerca do papel do Conselho Tutelar de demais órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente com atuação no município;
III - Encaminhar, para devida publicação, as resoluções, deliberações e editais expedidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibiporã;
IV - Elaborar e encaminhar, para imprensa local, as comunicações e propostas de pauta de reportagem que a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
entender pertinentes, com ênfase para as datas comemorativas alusivas à área infanto-juvenil;
V - Divulgar, no âmbito interno e externo ao Conselho as alterações legislativas e matérias relativas à temática da criança e do adolescente;
VI - Manter contato permanente com todas as entidades não governamentais com atuação na área da infância e da juventude no âmbito do município seja ou não integrantes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim como com os demais Conselhos Setoriais, Conselho Tutelar e órgãos públicos que integram a “rede municipal de proteção
aos direitos da criança e do adolescente”;
VII - Desenvolver, em especial junto à comunidade escolar e mídia local, campanhas de mobilização e conscientização acerca dos direitos e deveres de crianças, adolescentes, pais
ou responsáveis e comunidade em geral, nos moldes do previsto nos arts. 4º, 18, 70 e 88, inciso VI, da Lei nº 8.069/90.
Art. 33. Compete à - Comissão Permanente de Orçamento e de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA)
1
Quando um Deputado, Senador ou Vereador tem alguma dúvida sobre a condução dos trabalhos legislativos, que geralmente é regida pelos Regimentos Internos das Casas,
ele apresenta, ao Presidente da Sessão, uma “questão de ordem”.
Questão de ordem, então, vem a ser a solicitação de esclarecimento a respeito da forma de condução dos trabalhos legislativos em caso de dúvida na interpretação do Regimento
Interno. A dúvida pode ser no âmbito interno ou até ser a respeito de eventual confronto com algum dispositivo ou princípio da Constituição
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I - Propor política de captação e aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II - Analisar e emitir parecer aos processos de solicitação de verba encaminhados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibiporã, de acordo com a política
estabelecida;
III - Propor formas e meios de captação de recursos através de campanhas de incentivo às doações para pessoas físicas ou jurídicas de acordo com a legislação vigente;
IV - Manter o Conselho informado sobre a situação orçamentária e ﬁnanceira do Fundo, elaborando demonstrativos de acompanhamento e avaliação dos recursos;
V - Publicar, a cada trimestre, relatório relativo à captação e aplicação de recursos do Fundo, assim como a prestação de contas respectiva, nos moldes do previsto nos arts. 1º e 48,
da Lei Complementar nº 101/2000;
VI - Elaborar o Plano de Aplicação dos recursos captados pelo Fundo, de acordo com o Plano de Ação e com a política de atendimento estabelecidas pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo único. Para o exercício de suas atribuições, a Câmara Setorial ouvirá o Conselho Tutelar local, por força do disposto no art.136, inciso IX, da Lei nº 8.069/90, assim como o Ministério
Público e Poder Judiciário, de modo que os recursos captados pelo Fundo sejam destinados ao atendimento das maiores demandas existentes no município.
VII - Efetuar, juntamente com os representantes dos setores de Planejamento e Finanças do Município, a análise do impacto das proposições e deliberações do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente junto ao Orçamento Municipal, sugerindo à Plenária do Conselho as adequações que se ﬁzerem necessárias, face a realidade orçamentária e ﬁnanceira
do município, sem prejuízo da estrita observância do princípio legal e constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos moldes do previsto no art.4º, caput e par. único, alíneas
“c” e “d”, da Lei nº 8.069/90 e art.227, caput, da Constituição Federal;
VIII - Acompanhar todo o processo de elaboração, discussão e execução das Leis Orçamentárias Municipais (Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual) pelos Poderes Executivo e Legislativo locais, informando ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente eventuais problemas detectados;
XIX - Apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente propostas de alteração e/ou adequação das Leis orçamentárias respectivas.
Parágrafo único. Para o exercício de suas atribuições, a Comissão ouvirá o Conselho Tutelar local, por força do disposto no art.136, inciso IX, da Lei nº 8.069/90, assim como o Ministério Público e Poder Judiciário, procurando a adequação do orçamento público municipal às maiores demandas de atendimento existentes no município.
Art. 34. A Comissão Especial de Inquéritos Administrativos
I - Cabe a Comissão Especial de Inquéritos Administrativos tem por competência a condução de processos administrativos disciplinares do(s) conselheiro(s) tutelar (es)
ou conselheiro(s) do CMDCA, devendo ser formada, por conselheiros titulares e suplentes de forma paritárias entre si.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 35 Em cada ano, segundo critério e com data determinada pela Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se reunirá mediante convocação, para:
I - Deliberar sobre o relatório de atividades desenvolvidas no conjunto, durante o exercício anterior;
II - Programar as atividades do conselho e acompanhamento das atividades de entidades para o exercício em curso;
III - Formular propostas e sugestões para as questões que dependam de deﬁnição e alterações de programas que exijam mudanças ou retiﬁcações.
Art. 41 As propostas de alteração total ou parcial deste Regimento, deverão ser apreciadas em reunião extraordinária, convocada por escrito com antecedência mínima de 04 (quatro) dias, e
aprovadas pela metade mais um dos membros. As propostas de alteração deverão ser encaminhadas por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da reunião extraordinária.
Art.42 Os casos omissos serão objeto apreciação do Conselho, o qual deliberará mediante análise da legislação e atos emanados por outros entes e órgãos da Política de Proteção dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Art. 43 O presente Regimento Interno, com as alterações introduzidas no seu texto através de aprovação em assembléia geral, entra em vigor a partir da presente data.
Art.44 Este Regimento Interno entra em vigência a partir da data de sua publicação, ﬁcando revogada disposições contrarias.
Ibiporã, 14 de junho de 2018.
CMDCA - Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente –
DENISE FABRINI CASTOLDO
Presidente-CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
INFORMATIVO - CMDCA
O Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente, através das prerrogativas que lhe é inerente através da Lei Municipal nº 1892/2004 informa o nome dos
membros componentes do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente eleitos em Assembléia realizada no dia 10 de maio de 2018. Estes membros deverão comparecer às reuniões deste conselho mensalmente, o não comparecimento injustiﬁcado implica na falta de representatividade da entidade e conseqüentemente o afastamento do membro conforme Regimento
Interno. Conforme Decreto nº 213 de 21 de maio de 2018 os membros titulares e suplentes nomeados, para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o
período de 2018 A 2020 são:
- Representantes do Poder Público Municipal:
a) Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Denise Fabrini Castoldo
Suplente: Aldry Franciele Teixeira
b) Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Karina Micheli Gonçalves Betiati
Suplente: Joseleine Alves Teixeira
c) Secretaria Municipal de Finanças:
Titular: Edson Aparecido Gomes
Suplente: Vinicius Fernandes Inácio
d) Procuradoria Geral do Município:
Titular: Irwin Pereira de Lima
Suplente: Simoni Takahashi de Oliveira Brito
e) Secretaria Municipal de Cultura:
Titular: Agnaldo Adélio Eduardo
Suplente: Maria Aparecida Francisco Ribeiro
f) Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Luana Carnietto Maia;
Suplente: Lisa Mitiko Koga Kuriki
g) Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer:
Titular: Ângela Garcia
Suplente: Claudinei Benedito
h) Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Economia Solidária:
Titular: Julio Henrique da Conceição
Suplente: Gleice Celina Furlan Schiavon Hoshino
II - Representantes da Sociedade Civil Organizada:
a) Clubes de Serviços:
Titular: Luiz Karimata (ROTARY)
Suplente: Cleber Bueno Guandalini (ROTARY)
b) Entidades Sociais:
Titular: Angélica Nati de Souza (APASI)
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Suplente: Christiane Eunice Cordão Zucoloto (ESPAÇO VIDA)
Titular: Gilson Mensato (APAE)
Suplente: Ieda David Bacarin (APMIF)
c) Entidades Religiosas:
Titular: Elvira de Senna (Católica)
Suplente: Cassia Carolina Garcia Davolio Geha (Evangelico)
d) Associação Comercial e Empresarial de Ibiporã (ACEIBI):
Titular: Silvia Aparecida Moya
Suplente: Everson Franchi Cruk Garcia
e) Associação de Bairros de Ibiporã:
Titular: Daniela Katiucia Correia Dourado; (Associação do Conjunto Pires de Godoy)
Suplente: Carlos Alberto de Oliveira (Associação do Conjunto Carlos Maggi)
f) Associação de Pais e Mestres:
Titular: Débora Batista Lima Borges (Escola Rotary)
Suplente: Elisabete Martins
g) Associação dos Advogados de Ibiporã (OAB):
Titular: Ricardo José de Oliveira
Suplente: Junior Gregui Rodrigues
PARA A MESA DIRETORA:
Presidente: Denise Fabrini Castoldo (SAÚDE);
Vice presidente: Ricardo José de Oliveira (OAB);
1º Secretaria: Luana Carnietto Maia (CREAS);
2º Secretaria: Silvia Aparecida Moya (ACEIBI).
PARA AS COMISSÕES PERMANENTES:
Comissões: I - Comissão Permanente de Políticas Básicas e Garantias de Direitos; Julio Henrique Conceição (Trabalho); Lisa Mitiko Koga Kuriki (Assistência Social) e Cassia Carolina
Garcia Davólio Geha (Entidade Religiosa – Evangélica), Silvia Aparecida dos Santos (ACEIBI);
II - Comissão Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização; Luana Carnietto Maia (Assistência Social), Agnaldo Adélio Eduardo (Sec. de Cultura), Elvira de Senna (Entidade
Religiosa – Católica), Gilson Mensato (APAE);
III - Comissão Permanente de Orçamento e de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA): Edson Aparecido Gomes (FINANÇAS), Vinicius
Fernandes Inácio (FINANÇAS), Cleber Bueno Guandalini (ROTARY), Ieda David Bacarin (APMIF),
IV - Comissão Especial de Inquéritos Administrativos: Karina Micheli G. Betiati (EDUCAÇÃO), Ângela Garcia (ESPORTES), Junior Gregui Rodrigues (OAB) e Cássia Carolina Garcia Davólio
Geha (Entidade Religiosa – Evangélica)
HORARIO DAS REUNIÕES: TODAS AS 2ª (segundas) quintas - feiras do mês e reuniões extraordinárias quando deliberadas.
LOCAL DE REUNIÕES: Casa dos Conselhos Situada a Rua João Barreto, Nº 45. Centro – Ibiporã – Paraná
CONTATO: Telefone: (43) 3178 0239 - Email: cmdcaibipora@gmail.com
.
DENISE FABRINI CASTOLDO
Presidente-CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº 412, DE 29 DE JUNHO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBIPORÃ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no artigo 17, § 1º, da Lei
Municipal nº 2236/2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, e em atendimento ao requerido pelo protocolo,
RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER a candidata abaixo relacionada convocada do Concurso Público aberto através do Edital nº. 005/2016, à prorrogação da Posse e do Exercício, por 15 dias, contados da
data de publicação do ato de nomeação.
Protoc.
8004/2018 –
26/06/2018

Nome
ANGELICA DE OLIVEIRA
ZAMPAR

Cargo

Decreto Nomeação

A partir

Término

EDUCADOR INFANTIL

268/2018 – 20/06/2018

21/06/2018

05/07/2018

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 413, DE 29 DE JUNHO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município e, de acordo com o artigo nº 26 da Lei
Municipal nº 2236/2008, e em atendimento ao Protocolo sob o No. 6108/2018 – 10/05/2018,
RESOLVE:
Art. 1º REDUZIR a carga horária de 08h (oito horas) para 05h:00min (cinco horas) diárias da jornada laborativa da servidora VILMA LAURENTINO DA SILVA - matrícula 1485.1, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, onde exerce o cargo de Educador Infantil, a partir de 18 de junho de 2018, conforme Parecer Médico Pericial em 04/06/2018.
Art. 2º A redução da carga horária será reavaliada pela equipe multiproﬁssional da Divisão de Gestão de Saúde Ocupacional – DGSO, após 01(um) ano a partir da data da concessão, com
término em 18 de junho de 2019.
Art. 3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 414, DE 29 DE JUNHO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município e, de acordo com o artigo nº 26 da Lei
Municipal nº 2236/2008, e em atendimento ao Protocolo sob o No. 6176/2018 – 14/05/2018,
RESOLVE:
Art. 1º REDUZIR a carga horária de 04h (quatro horas) para 03h:00min (três horas) diárias da jornada laborativa da servidora ANDREIA MESSIAS VIOLADA MANTELLATO - matrícula 2053.1,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, onde exerce o cargo de Professor Docente, a partir de 26 de junho de 2018, conforme Parecer Médico Pericial em 06/05/2018.
Art. 2º A redução da carga horária será reavaliada pela equipe multiproﬁssional da Divisão de Gestão de Saúde Ocupacional – DGSO, após 01(um) ano a partir da data da concessão, com
término em 26 de junho de 2019.
Art. 3º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 415, DE 29 DE JUNHO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 324/2001, artigo 2º inciso II datado em 07 de
dezembro de 2001, e conforme o disposto no artigo 28 inciso I § 10 e artigo 101 Parágrafo único da Lei Municipal nº 2236/08 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Ibiporã, e artigo
7º, inciso I dos Decretos nº 689/2012, e 690/2012, de 27 de novembro de 2012,
RESOLVE:
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Art. 1º CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, Licença para Tratamento de Saúde e o retorno às atividades laborais.
Nº Perícia

Matríc.

Nome

Cargo

Dias

a partir

Retorno

14441

1082.1

MARTA MATVEICHUK DA SILVEIRA

FISIOTERAPEUTA

35

30/05/2018

.....................

14486

1763.1

RITA DE CASSIA BISCALCHIM PIMENTA

ATENDENTE DE BERCARIO

16

12/06/2018

28/06/2018

14393

2376.1

MARIA APARECIDA MARQUES DE ANDRADE

COZINHEIRO

15

22/05/2018

06/06/2018

14451

2417.1

NEUSA DE SOUZA LIMA TEIXEIRA

ZELADOR

30

29/05/2018

28/06/2018

14448

2457.1

ROSELI RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES

PROFESSOR DOCENTE

58

25/05/2018

22/07/2018

14386

2792.3

CLAUDIA REJIANE COLOGNESI ARCHANJO
GUANDALINI

SECRETARIO MUNICIPAL

18

10/05/2018

28/05/2018

14384

2853.1

DIRCE DE CAMPOS ZANINI

ZELADOR

50

08/05/2018

27/06/2018

14398

2899.1

MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA

PROFESSOR DOCENTE

16

26/04/2018

12/05/2018

14448

2902.1

ROSELI RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES

PROFESSOR DOCENTE

58

25/05/2018

22/07/2018

14423

3169.1

MARIA JOSE GIMENES OLIVEIRA

PROFESSOR DOCENTE

14

23/05/2018

06/06/2018

14452

3169.1

MARIA JOSE GIMENES OLIVEIRA

PROFESSOR DOCENTE

14

06/06/2018

20/06/2018

14434

3379.1

MARINES FERRO VIEIRA

EDUCADOR INFANTIL 40H

60

11/05/2018

10/07/2018

14431

3403.1

SHIRLEY DE LOURDES BUENO

EDUCADOR INFANTIL 40H

61

10/05/2018

10/07/2018

14487

3743.1

CARLI BATISTA BUENO VIEIRA

TECNICO DE ENFERMAGEM

33

29/05/2018

01/07/2018

14487

3788.1

CARLI BATISTA BUENO VIEIRA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

33

29/05/2018

01/07/2018

14433

4364.1

SYLVIA KARINE DE DEUS BUSSULO

MEDICO CLINICO GERAL - 40 H

15

01/06/2018

16/06/2018

14499

4364.1

SYLVIA KARINE DE DEUS BUSSULO

MEDICO CLINICO GERAL - 40 H

15

16/06/2018

01/07/2018

14404

4355.1

LIGIA FERNANDES DA SILVA

PSICOLOGO

20

28/05/2018

17/06/2018

14509

4403.1

CAMILLO CARLO LEMOS SERAFIM

EDUCADOR SOCIAL

77

01/06/2018

17/08/2018
Portaria nº. 415/2018

Art. 2º PRORROGAR a Licença para Tratamento de Saúde para as servidoras abaixo relacionadas.
Nº Perícia

Matríc.

Nome

Cargo

14502

1174.1

MARIA INES SARABIA

AUXILIAR DE LABORATORIO

Dias

a partir

Retorno

55

20/06/2018

14/08/2018

14381

1316.1

CICERO DA SILVA

ASSISTENTE DE OBRAS E
LIMPEZA

14410

1751.1

EDNA CESTARI PINTO

ZELADOR

61

01/05/2018

.....................

16

27/05/2018

14490

1803.1

JULIANA NEGRO CARDAMONI

PROFESSOR DOCENTE

12/06/2018

55

07/06/2018

.....................

14397

1962.1

MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS

ASSISTENTE DE OBRAS E
LIMPEZA

14508

2080.1

92

01/06/2018

.....................

LUZIA APARECIDA MARTINS ARAUJO

PROFESSOR DOCENTE

15

06/06/2018

21/06/2018

14426
14508

2101.1

EDINALVA COSTA DE SOUZA

ZELADOR

30

06/06/2018

06/07/2018

2801.1

LUZIA APARECIDA MARTINS ARAUJO

PROFESSOR DOCENTE

15

06/06/2018

14427

21/06/2018

2320.1

MARLI PASCOAL VIEIRA

PROFESSOR DOCENTE

46

01/06/2018

.....................

14467

2376.1

MARIA APARECIDA MARQUES DE ANDRADE

COZINHEIRO

25

06/06/2018

01/07/2018

14455

2592.1

BERNADETE DE LOURDES VILARES E SOUZA

PROFESSOR DOCENTE

60

02/06/2018

01/08/2018

14478

2781.1

PATRICIA ALVES MACIEL SANTOS

PROFESSOR DOCENTE

60

02/06/2018

01/08/2018

14403

2861.1

SINDINHA CARDOSO

ZELADOR

61

01/06/2018

.....................

14427

2919.1

MARLI PASCOAL VIEIRA

PROFESSOR DOCENTE

46

01/06/2018

.....................

14470

3166.1

MAGDA ALVES DE ATAIDES

TECNICO DE ENFERMAGEM

66

27/05/2018

01/08/2018

14417

3236.1

LEILE DE FARIAS FRANCA PENHA

PROFESSOR DOCENTE

59

25/05/2018

23/07/2018

14478

3251.1

PATRICIA ALVES MACIEL SANTOS

PROFESSOR DOCENTE

60

02/06/2018

01/08/2018

14424

3589.1

KLEVERSON CARLOS LIBRAIS

TECNICO DE ENFERMAGEM

61

01/06/2018

01/08/2018

14405

3615.1

ALTAIR PEREIRA DOS SANTOS

CONDUTOR DE VEICULOS

92

01/06/2018

.....................

14413

3736.1

ANGELA APARECIDA TEIXEIRA ZANIN

PROFESSOR DOCENTE

26

26/05/2018

21/06/2018

14454

3754.1

NADIA CRISTINA MARQUES SPANHOL DE OLIVEI

AGENTE SANITARIO

13

08/06/2018

21/06/2018

14409

4176.1

JOSIANE VILELA GROU

PROFESSOR

13

23/05/2018

05/06/2018

14406

4114.1

MONIQUE MARQUESETE

CUIDADOR SOCIAL

9

25/05/2018

03/06/2018

Portaria nº 415/2018
Art. 3º SUSPENDER o tempo de efetivo exercício de estágio probatório da servidora abaixo mencionada, em face do afastamento de seu cargo, por motivo de estar em Licença para Tratamento
de Saúde e conceder o retorno ao estágio probatório.
Parágrafo único: Os dias não considerados de efetivo exercício neste artigo, ensejarão a prorrogação do estágio probatório pelo período correspondente.
Nº Perícia

Matríc.

14406

4114.1

Nome

14409

4176.1

PROFESSOR

13

23/05/2018

05/06/2018

14433

4364.1

SYLVIA KARINE DE DEUS BUSSULO

MEDICO CLINICO GERAL - 40 H

15

01/06/2018

16/06/2018

14499

4364.1

SYLVIA KARINE DE DEUS BUSSULO

MEDICO CLINICO GERAL - 40 H

15

16/06/2018

01/07/2018

EDUCADOR SOCIAL

77

01/06/2018

17/08/2018

MONIQUE MARQUESETE
JOSIANE VILELA GROU

14509
4403.1
CAMILLO CARLO LEMOS SERAFIM
Art. 4º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.

Cargo
CUIDADOR SOCIAL

Dias

a partir

Retorno

9

25/05/2018

03/06/2018
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FLAVIA CRISTINA MASUDA RUIZ
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 416, DE 29 DE JUNHO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 324/2001, artigo 2º inciso II datado em 07 de
dezembro de 2001,
RESOLVE:
Art.1º Conceder à servidora GISLEIDE MARIA GOBETI MAZUR, matrícula 9161.1, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Pedagoga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, o retorno
às atividades laborais, a partir de 20 de junho de 2018, por motivo do término do Auxílio Doença.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
FLAVIA CRISTINA MASUDA RUIZ
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 417, DE 29 DE JUNHO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 324/2001, artigo 2º inciso II datado em 07 de
dezembro de 2001, e conforme o disposto no artigo 108 da Lei Municipal nº 2236/08 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Ibiporã, e Lei Municipal n° 2797/2015, de 20 de
dezembro de 2015, em atendimento ao Protocolo sob o no 7827/2018 – 20/06/2018,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a servidora JHENYFFER TAYNARA HIPOLITO MACHADO DE AZEVEDO, matrícula 3925.1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Educador
Infantil, 120 (cento e vinte) dias, a Licença à Gestante(Maternidade), a partir de 18 de junho de 2018 até 15 de outubro de 2018.
Art. 2º PRORROGAR por mais 02 meses, 60(sessenta) dias a Licença à Gestante (Maternidade), concedida para a servidora acima citada, a partir de 16 de outubro de 2018 com término em
14 de dezembro de 2018.
Art. 3º CONCEDER a servidora acima citada, o retorno às atividades laborais, a partir de 15 de dezembro de 2018, por motivo do término da Licença à Gestante (Maternidade).
Art. 4º Este ato entrará em vigor na data de sua publicação.
FLAVIA CRISTINA MASUDA RUIZ
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 418, DE 29 DE JUNHO DE 2018.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 324/2001, artigo 2º inciso II datado em 07 de
dezembro de 2001, e considerando o Capítulo V, artigo 84, inciso III e alínea “b” da Lei Municipal nº 2.236/2008 que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ibiporã, e em
atendimento aos requeridos pelos protocolos,
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER aos servidores abaixo relacionados, 08 (oito) dias de licença por falecimento de pessoa da família.
Nº Protocolo
7535/2018 –
14/06/2018
7620/2018 –
15/06/2018
7738/2018 –
19/06/2018
8090/2018 –
28/06/2018

Matr.

Nome

Cargo

Ocorrido em

Retorno

963.1

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

CERAMISTA

04/06/2018

12/06/2018

3077.1

VIRGILIO DOS SANTOS

ASSISTENTE DE OBRAS E LIMPEZA

12/06/2018

20/06/2018

3371.1

EDLENA APARECIDA COLHERI MON MA

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

14/06/2018

22/06/2018

4102.1

VERA LUCIA DE GODOY

EDUCADOR INFANTIL

21/06/2018

29/06/2018

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
FLAVIA CRISTINA MASUDA RUIZ
Diretora do Departº de Gestão de Pessoas

MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 419, DE 03 DE JULHO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBIPORÃ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município, e considerando o disposto no artigo 101, §2º, da Lei
Municipal nº 2236/2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais,
RESOLVE
Art. 1º DESIGNAR os Drs. PAULO TSUCHIYA – CRM 11807, ADNA DE MOURA FERELI REIS – CRM 31160 e THIAGO MURA CASTELLANI – CRM 20730, como peritos desta Prefeitura
Municipal, para examinarem a servidora LEILE DE FARIAS FRANCA PENHA, matrícula 3236.1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Docente, para ﬁns de reavaliação médica,
que será realizado no dia 12 de julho de 2018, às 14h00min na Divisão de Gestão e Saúde Ocupacional – D.G.S.O.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

PORTARIA Nº 420, DE 03 DE JULHO DE 2018.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e conforme o disposto no artigo 184, inciso I, da Lei Municipal nº
2.236/2008, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã e da Lei Municipal nº. 2522/2011 e suas alterações que dispõe do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores
Municipais,
RESOLVE:
Art.1º Designar a servidora THAISA BATINI GRILO LOURENCO, matrícula 2729.1, para responder pela Função de conﬁança como Diretor de Departamento do Departamento de Licitação da
Secretaria Municipal de Administração, em exercício de encargos e responsabilidades complementares ao cargo efetivo da servidora, durante o período de férias regulamentares em descanso
do servidor o Senhor JOÃO PAULO DE ASSIS, matricula 3378.1, no período de 03 de julho de 2018 a 17 de julho de 2018.
Art.2º Atribuir à servidora ora designada a gratiﬁcação, conforme Anexo VI da Lei Municipal nº 2877/2017, Código - ND, símbolo FC-3.
Art.3º A servidora designada para responder pela Função de Conﬁança, desempenhará as atribuições da função, assumindo a obrigação de cumprir rigorosamente os prazos, normas e
regulamentos estabelecidos. O não cumprimento do estabelecido, ﬁca a servidora responsável a assumir as penalidades decorrentes dos seus atos, inclusive o pagamento das multas geradas.
Art. 4º Por sua vez, a servidora designada está obrigada ao cumprimento integral da jornada de trabalho, sendo assim, esta gratiﬁcação, em regra, substitui eventuais horas extras realizadas.
Art.5º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MÁRTIRE
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas

JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município

Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a licitação a seguir: PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2018 – PMI, Processo Administrativo nº 160/2018, ref. à contratação de empresa
para prestação de serviços de lavagem de roupa. O Edital poderá ser obtido através do site: www.ibipora.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3178-8483 ou ainda
pelo e-mail: licitacao@ibipora.pr.gov.br. Ibiporã, 04 de julho de 2018. João Toledo Coloniezi – Prefeito Municipal.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Torno público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº 113/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2018 – PMI, referente à aquisição de automóveis hatch 1.6. – Convênio
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Paranacidade, disposto no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO da empresa GRANVEL –
GRANVILLE E VEÍCULOS LTDA, vencedora do lote 1, no valor total de R$ 261.960,00. Ibiporã, 04 de julho de 2018. João Toledo Coloniezi. Prefeito Municipal.

SAMAE
PORTARIA Nº 113/2018
O Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã - Pr., no uso das atribuições que lhe são conferidas, conforme o disposto no Artigo 99 da Lei nº 2.236, que trata
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã – Pr. e requerimento protocolado sob nº 305/2018 e as perícias nº 14460 e nº 14517,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor RONALDO FRANCISCO JUSTO, matrícula 118, lotado no setor de Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto, ocupante do cargo de Agente de Operações,
34 (trinta e quatro) dias de licença acompanhamento de tratamento de saúde em pessoa da família, nos períodos de 28/05/2018 a 11/06/2018 e 13/06/2018 a 01/07/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Ibiporã-PR., 28 de junho de 2018.
EDIVALDO DE PAULA
Diretor-Presidente do SAMAE
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