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Contratos
1º EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA REG. PREÇOS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: AUTO POSTO IBIPORÃ LTDA.
PROC. ADM. Nº. 0142/2017 – Pregão Nº. 105/2017 – ATA Nº. 026/2018.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição parcelada de Óleo Diesel
S10 para abastecer os veículos que compõe a frota do Município.
VALOR TOTAL: R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 29 de janeiro de 2019.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 30 de janeiro de 2018.
Informações detalhadas de todos os elementos da presente ata encontram-se disponíveis no site: http://transparencia.ibipora.pr.gov.br:8080/transparencia/licitacoes/verLicitacao?formulario.
codEntidade=332&formulario.exercicio=2018&formulario.codLicitacao=105&formulario.codTipoLicitacao=6
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL
1º EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA REG. PREÇOS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: ORTEC COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA.
PROC. ADM. Nº. 0142/2017 – Pregão Nº. 105/2017 – ATA Nº. 027/2018.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição parcelada de Etanol comum
e Gasolina comum para abastecer os veículos que compõe a frota do
Município.
VALOR TOTAL: R$ 570.500,00 (quinhentos e setenta mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 29 de janeiro de 2019.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 30 de janeiro de 2018.
Informações detalhadas de todos os elementos da presente ata encontram-se disponíveis no site: http://transparencia.ibipora.pr.gov.br:8080/transparencia/licitacoes/verLicitacao?formulario.
codEntidade=332&formulario.exercicio=2018&formulario.codLicitacao=105&formulario.codTipoLicitacao=6
.JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL
1º EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
ATA REG. PREÇOS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: RISEL COMBUSTIVEIS LTDA
PROC. ADM. Nº. 0142/2017 – Pregão Nº. 105/2017 – ATA Nº. 028/2018.
OBJETO: A Ata tem por objeto, a aquisição parcelada de Óleo Diesel
S500 para abastecer os veículos que compõe a frota do Município.
VALOR TOTAL: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 29 de janeiro de 2019.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 30 de janeiro de 2018.
Informações detalhadas de todos os elementos da presente ata encontram-se disponíveis no site: http://transparencia.ibipora.pr.gov.br:8080/transparencia/licitacoes/verLicitacao?formulario.
codEntidade=332&formulario.exercicio=2018&formulario.codLicitacao=105&formulario.codTipoLicitacao=6
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: C. L. BRASSAROTO - PRÓTESE DENTÁRIA - ME.
PROC. ADM. Nº. 067/2017 – Pregão Nº. 050/2017 – CONTRATO Nº. 132/2017.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a confecção e fornecimento de próteses dentárias para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
O presente termo aditivo objetiva:
- Prorrogar o prazo de vigência do presente contrato para o dia 01 de outubro de 2018.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 31 de julho de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito Municipal
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: ESCOLA DO ESPORTE LTDA.
PROC. ADM. Nº. 039/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2016 – CONTRATO Nº. 244/2016.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem para atender a Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer.
O presente termo aditivo objetiva:
- prorrogar a vigência do contrato para o dia 17 de agosto de 2019.
- Com a referida prorrogação da contratação do serviço, o contrato ﬁca automaticamente aditivado em R$70.640,00 (Setenta mil e seiscentos e quarenta reais). O valor total do contrato passa
a ser de R$ 211.920,00 (Duzentos e onze mil e novecentos e vinte reais).
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 01 de agosto de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: UNIÃO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP
PROC. ADM. Nº. 069/2017 – Pregão Nº. 051/2017 – CONTRATO Nº. 151/2017.
OBJETO: O Contrato tem por objeto, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas rodoviárias e agrícolas.
O presente termo aditivo objetiva:
- Prorrogar o prazo de vigência do contrato para o dia 13 de agosto de 2019.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 26 de julho de 2018.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
PREFEITO DO MUNICÍPIO
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Gestão de Pessoas
PORTARIA Nº. 469, DE 30 DE JULHO 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 111 da Lei Municipal No. 2.236/2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Ibiporã, em atendimento ao protocolo
sob o nº. 9134/2018 – 25/07/2018,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER ao servidor BRUNO THIAGO SILVA, matrícula 4240.1, lotado no Gabinete do Prefeito, onde exerce o cargo de provimento em comissão de Chefe do Núcleo de Comunicação
Social, 05 (cinco) dias de Licença Paternidade, a partir de 19 de junho de 2018.
Art. 2º Fica o servidor acima citado, a retornar às atividades laborais, a partir de 24 de junho de 2018, por motivo do término da Licença Paternidade.
Art. 3º 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 470, DE 30 DE JULHO DE 2018.

O SECRETARIO 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, conforme disposto no Capítulo VIII, artigos 142 e 147 da Lei Municipal nº 2236/2008, que trata do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, e suas alterações,
RESOLVE:
Art. 1º RETIFICAR a Portaria nº 442, de 12 de julho de 2018, que concedeu a servidora abaixo relacionada, o pagamento de 1/3 de Adicional de férias constitucional, no mês de junho de 2018,
referente a 30 dias de férias regulamentares em descanso, parceladas em até 02 (duas) etapas de 15 (quinze) dias cada.
Onde se lê:
MATR.
2729.1

NOME

PERÍODO

THAÍSA BATINI GRILO LOURENÇO

2017/2018

MATR.

NOME

PERÍODO

2729.1

THAÍSA BATINI GRILO LOURENÇO

2017/2018

INÍCIO

TÉRMINO

23/07/2018

06/08/2018

04/02/2019

18/02/2019

INÍCIO

TÉRMINO

19/07/2018

02/08/2018

04/02/2019

18/02/2019

Leia-se:

Art. 2º 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

IBIPREV
RESOLUÇÃO Nº 001, 31 DE JULHO DE 2018
Regulamenta o Processo Eleitoral para a escolha dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Ibiporã IBIPREV, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, X da Lei Orgânica Municipal, e arts. 39 e 43, IV
da Lei Municipal nº 2.809, de 17 de dezembro de 2015,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Ibiporã – IBIPREV, a serem eleitos pelos servidores
públicos ativos ou inativos da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município de Ibiporã, conforme o disposto nos arts. 16, II, 19, II e 39 a 44 da Lei
Municipal nº 2.809, de 17 de dezembro de 2015, observará as disposições desta Resolução.
Art. 2º O processo eleitoral deverá ser realizado de forma a viabilizar que as eleições para escolha dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do IBIPREV sejam
realizadas em até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos Conselheiros eleitos para o mandato anterior.
CAPÍTULO II
DO MANDATO PARA A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO
Art. 3º Para cada mandato serão eleitos 3 (três) Conselheiros titulares e 3 (três) Conselheiros suplentes para integrar o Conselho de Administração, e 2 (dois) Conselheiros titulares e 2 (dois)
Conselheiros suplentes para integrar o Conselho Fiscal.
Parágrafo Único. Os suplentes serão eleitos de acordo com a ordem decrescente oriunda do resultado da votação.
Art. 4º O mandato dos membros eleitos aos Conselhos de Administração e Fiscal será de 2 (dois) anos, admitida a recondução pelo mesmo período.
CAPÍTULO III
DA JUNTA ELEITORAL
Art. 5º O Processo Eleitoral para a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do IBIPREV será organizado por uma Junta Eleitoral.
Art. 6º A Junta Eleitoral será constituída por 3 (três) membros titulares, observando-se a seguinte composição:
I - Diretor Presidente do IBIPREV;
II - Vice-Presidente do Conselho de Administração;
III - Procurador do Município.
§ 1º O Chefe do Poder Executivo indicará um servidor efetivo para desempenhar as funções de Secretário.
§ 2º O Procurador do Município será indicado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo vedada a candidatura desse servidor à função de Conselheiro do IBIPREV no pleito.

Núcleo de Comunicação Social
Chefe do Núcleo: Bruno Thiago Silva
Jornalista: Caroline Vicentini
Diagramador: Camilla Arisa Hasebe
Contato: (043) 3178 8440
e-mail: atosoﬁciais@ibipora.pr.gov.br
www.ibipora.pr.gov.br/atos-oﬁciais

O JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ é uma publicação
sob a responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
(CNPJ 76.244.961/0001-03)
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Art. 7º A Junta Eleitoral será constituída ainda de 3 (três) membros suplentes, observando-se a seguinte composição:
I - suplente do Diretor Presidente do IBIPREV, a ser indicado pelo Conselho de Administração;
II - suplente do Vice-Presidente do Conselho de Administração, a ser indicado pelo Conselho Fiscal;
III - suplente do Procurador do Município, a ser indicado pelo Poder Legislativo Municipal.
Art. 8º Compete à Junta Eleitoral:
I - elaborar o Edital de Convocação do Processo Eleitoral o qual disciplinará, no mínimo:
a) indicação das funções a serem preenchidas nos Conselhos;
b) período e normas referentes ao registro dos candidatos que desejam concorrer às eleições;
c) documentação necessária para registro dos candidatos;
d) período e normas referentes à campanha eleitoral;
e) prazos e normas de formalização das impugnações e recursos eleitorais;
f) composição e competências das mesas coletoras de votos;
g) formas e procedimentos relativos à divulgação dos dias, locais e horários da votação;
h) tipos de urnas coletoras a serem utilizadas na votação;
i) identiﬁcação do eleitor habilitado à prática do voto;
j) credenciamento dos integrantes das mesas coletoras, Junta Apuradora dos votos e ﬁscais;
k) padronização de atas e demais documentos oﬁciais pertinentes à eleição;
l) critérios de classiﬁcação dos candidatos por números de votos;
m) critérios de desempate entre os candidatos; e,
n) outras regras pertinentes a execução do pleito.
II - deﬁnir a data, locais e horário da realização da votação;
III - realizar todos os procedimentos necessários à realização do pleito;
IV - solicitar à administração municipal a designação de servidores municipais para compor a equipe de apoio para realização do pleito eleitoral, auxiliando na divulgação e
operacionalização do pleito junto aos respectivos órgãos de origem;
V - responsabilizar-se, até o encerramento do processo eleitoral, pela guarda e segurança de todo e qualquer material referente ao pleito;
VI - lavrar atas das etapas do processo eleitoral, pertinentes à preparação, votação e escrutínio, onde deverão constar todos os fatos supervenientes, irregularidades constatadas,
pedidos de impugnação e recursos das etapas correspondentes e demais atos ou fatos relevantes;
VII - deﬁnir locais de votação acessíveis aos eleitores;
VIII - julgar as impugnações e recursos eleitorais interpostos;
IX - publicar no Diário Oﬁcial do Município de Ibiporã a relação dos candidatos inscritos a cada Conselho, bem como a respectiva homologação;
X - decidir sobre o registro de candidatura dos inscritos;
XI - deﬁnir, de acordo com a densidade eleitoral, a quantidade e distribuição de urnas por local de votação;
XII - deﬁnir a composição e competências da Junta Apuradora;
XIII - coordenar o processo de escrutínio;
XIV - aferir os resultados do pleito e divulgar os resultados oﬁciais;
XV - deﬁnir a cédula eleitoral;
XVI - deﬁnir a forma das deliberações da Junta Eleitoral;
XVII - zelar pela organização do processo eleitoral;
XVIII - encaminhar ao Diretor Presidente as irregularidades para declarar a invalidação da eleição nas hipóteses previstas nesta Resolução;
XIX - encaminhar ao Diretor Presidente o processo do pleito com o resultado da apuração dos votos e classiﬁcação dos eleitos para homologação e declaração dos candidatos
vencedores; e,
XX - dar ampla divulgação do processo eleitoral, inclusive por meio de mídia eletrônica.
Parágrafo único. A convocação das eleições se dará por Edital, ﬁrmado pelo Presidente da Junta Eleitoral e Secretário, a ser publicado, na íntegra, no Diário Oﬁcial do Município de
Ibiporã.
Art. 9º Compete ao Diretor Presidente do IBIPREV, em conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal, expedir Portaria para designar a Junta Eleitoral, com a indicação do Presidente,
Secretário e Membro, e de equipe de apoio, para auxiliar a junta eleitoral no desempenho de suas atribuições.
Parágrafo Único. A equipe de apoio será constituída por até 5 (cinco) servidores públicos ativos ou inativos da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder
Legislativo do Município de Ibiporã, escolhidos pelas autoridades descritas no caput, facultando-se a designação dos suplentes da Junta Eleitoral para o exercício da função.
Art. 10. São atribuições dos membros da Junta Eleitoral:
I - Do Presidente:
a) promover reunião para a instalação da Junta Eleitoral;
b) convocar reuniões da Junta Eleitoral;
c) coordenar os trabalhos da Junta Eleitoral;
d) assinar os Editais e demais documentos emitidos pela Junta; e
e) ﬁscalizar o cumprimento dos dispositivos desta Resolução;
f) representar a Junta Eleitoral;
g) supervisionar e orientar os trabalhos do Secretário;
h) dar execução as decisões da Junta Eleitoral;
i) declarar a invalidade ou anulação do processo eleitoral;
j) assegurar a prestação de auxílio à Junta Eleitoral sempre que necessário;
k) homologar o resultado ﬁnal e classiﬁcatório dos membros eleitos nas eleições;
l) convocar suplente, em caso de impedimento temporário, licença temporária, impossibilidade deﬁnitiva ou perda de mandato de membro eleito do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal;
m) designar, mediante termo lavrado em Ata, substituto para o Secretário em suas ausências, licenças ou impedimentos;
n) designar membro da Junta para substituí-lo na Presidência de reuniões, assegurada a convocação do suplente;
o) decidir os casos de urgência, ad referendum da Junta;
II - Do Secretário:
a) secretariar as reuniões;
b) proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas Atas;
c) a organização e guarda dos documentos;
d) coadjuvar o Presidente no desempenho de suas funções;
e) organizar a agenda e a pauta das reuniões e assegurar o apoio administrativo e logístico à Junta;
f) instruir as matérias submetidas à deliberação;
g) providenciar a instrução de matéria para deliberação da Junta, nos casos em que houver necessidade de parecer sobre a legalidade de ato a ser por ela editado;
h) desenvolver ou supervisionar a elaboração de estudos e pareceres como subsídios ao processo de tomada de decisão da Junta;
i) encaminhar os atos para publicação no Diário Oﬁcial do Município.
III - Do membro:
a) examinar as matérias que lhes forem submetidas;
b) solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Junta;
c) por delegação do Presidente, representar a Junta e presidir suas reuniões;
d) desenvolver outras atividades para o bom funcionamento da Junta Eleitoral.
Art. 11. Compete à Diretoria Executiva do IBIPREV:
I - assegurar a disponibilidade de material necessário à realização das atividades organizadas pela Junta Eleitoral;
II - viabilizar o transporte para o deslocamento das urnas;
III - garantir local apropriado para o livre e seguro exercício das atividades da Junta Eleitoral, bem como de depósito do material pertinente às eleições.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 12. O processo eleitoral é aquele que se desenvolve no período compreendido entre a publicação da Portaria de Designação da Junta Eleitoral até a publicação da homologação do resultado
ﬁnal.
Art. 13. Na primeira reunião da Junta Eleitoral será aberto o Processo Administrativo Eleitoral, cujos autos conterão todo e qualquer documento e registro pertinente às eleições, cronologicamente
ordenados, com as respectivas páginas numeradas na margem superior direita e rubricadas, vedada a extração ou substituição de documentos e registros originais em qualquer hipótese.
Parágrafo único. Os autos do Processo Administrativo Eleitoral serão iniciados pelo “Termo de Abertura” dos trabalhos e ﬁnalizados pelo “Termo de Encerramento”.
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Art. 14. São peças essenciais do processo eleitoral:
I - Portaria de designação da Junta Eleitoral devidamente publicada;
II - Edital de Convocação devidamente publicado;
III - requerimento dos registros da inscrição e as ﬁchas de qualiﬁcação individual dos candidatos, com os respectivos documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos à
candidatura;
IV - prova da publicação da relação dos candidatos inscritos homologados e não homologados;
V - relação da composição das mesas eleitorais e Junta Apuradora;
VI - relação dos locais de votação, tipos e número das urnas por local;
VII - relação de eleitores, por local de trabalho;
VIII - listagem geral dos eleitores;
IX - atas das seções eleitorais de votação e de apuração dos votos;
X - exemplar da cédula única de votação;
XI - Atas e editais e expedidas pela Junta Eleitoral e prova de publicação;
XII - impugnações, recursos, contrarrazões e decisões fundamentadas da Junta Eleitoral;
XIII - prova de comunicação oﬁcial das decisões da Junta Eleitoral;
XIV - atas das mesas eleitorais, devidamente assinadas;
XV - atas da Junta Apuradora, devidamente assinadas;
XVI - ata dos trabalhos eleitorais;
XVII - prova de publicação dos resultados parcial e ﬁnal das eleições.
Seção I
Dos Candidatos
Art. 15. Somente poderá ser candidato à função de membro do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal o servidor segurado do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social, detentor
de cargo de provimento efetivo nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Ibiporã e do Poder Legislativo, estável no serviço público municipal ou nele aposentado, e que
satisfaça todos os seguintes requisitos:
I - encontrar-se revestido de capacidade para a prática de todos os atos da vida civil;
II - encontrar-se na condição de servidor público municipal ocupante de cargo em provimento efetivo, dotados de estabilidade funcional, ou se encontrar na condição de aposentado
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS;
III - não ter sofrido condenação judicial transitada em julgado, pela prática de conduta deﬁnida como crime nos termos da legislação penal;
IV - não ter sofrido condenação judicial transitada em julgado, pela prática de ato de improbidade administrativa, assim deﬁnido na legislação especíﬁca;
V - não ter cometido, no período anterior a 5 (cinco) anos do pedido de registro da candidatura, infração disciplinar, assim deﬁnida pela legislação municipal aplicável à espécie,
apurada em regular processo administrativo em que tenha sido garantido o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, transitado em julgado administrativamente;
VI - não ter perdido o mandato dentro da estrutura de governança.
Art. 16. As condições previstas no artigo anterior serão demonstradas mediante:
I - apresentação de certidão com ﬁnalidade especíﬁca, a ser expedida pelo órgão competente nas hipóteses previstas nos incisos II e IV do artigo anterior;
II - apresentação de certidão com ﬁnalidade especíﬁca, a ser expedida pelo órgão de gestão de pessoal do IBIPREV, no caso do inciso VI do artigo anterior;
III - apresentação de atestado negativo de antecedentes criminais na hipótese prevista no inciso III do artigo anterior;
IV - apresentação de declaração do candidato que ateste o cumprimento da hipótese no inciso IV do artigo anterior.
Art. 17. Cada candidato poderá se inscrever e concorrer para a função de membro de um único Conselho, vedada a candidatura por chapa.
Art. 18. Não poderá ser candidato o servidor que na data estabelecida para a inscrição:
I - ﬁzer parte da Junta Eleitoral; e
II - estiver no exercício do segundo mandato consecutivo como membro do Conselho para o qual estiver se candidatando.
Art. 19. É vedado ao servidor com inscrição homologada atuar como mesário ou escrutinador no mesmo pleito eleitoral.
Art. 20. O número de inscrições de candidatos concorrentes ao pleito será ilimitado.
Seção II
Do Eleitor
Art. 21. Considera-se eleitor todo servidor municipal segurado do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Ibiporã - RPPS.
§ 1º É segurado do RPPS todo servidor público ativo ou inativo da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município de Ibiporã.
§ 2º Cada eleitor poderá votar uma única vez para cada Conselho em cada eleição, independentemente do acúmulo de cargos ou aposentadorias que detenha.
§ 3º Cada eleitor poderá votar em um único candidato dentre os candidatos inscritos para a vaga destinada:
a) ao conjunto de servidores ativos e inativos do Conselho de Administração; e
b) ao conjunto de servidores ativos e inativos do Conselho Fiscal.
Seção III
Do Voto
Art. 22. O voto é facultativo, direto, secreto e personalíssimo para todo servidor considerado eleitor.
Seção IV
Da validade do Processo Eleitoral
Art. 23. As eleições serão válidas quando a participação dos eleitores se der em número não inferior a 30% (trinta por cento) dos segurados.
§ 1º Para ﬁns de veriﬁcação do número mínimo de eleitores necessário à validade do pleito, na forma do caput deste artigo, utilizar-se-á o número de segurados computados no mês
que antecede ao da eleição.
§ 2º Constatada pelo Presidente da Junta Eleitoral e declarada pelo Diretor Presidente a invalidação da eleição em razão do não implemento do número mínimo de eleitores exigido,
será convocada nova eleição, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação do Edital de invalidação.
§ 3º A nova eleição obedecerá a todos os procedimentos disciplinados nesta Resolução.
Art. 24. Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado à Junta Eleitoral, ﬁcar comprovado:
I - que foram preteridas quaisquer das formalidades essenciais estabelecidas nesta Resolução;
II - que não foram cumpridos quaisquer dos prazos essenciais estabelecidos nesta Resolução; e
III - que ocorreu vício ou fraude capaz de comprometer a legitimidade e lisura do pleito.
Parágrafo único. Anulado o pleito pela autoridade competente, será realizada nova eleição no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação do Edital de
Anulação.
Art. 25. Serão anuladas as urnas em que a coleta de votos tenha ocorrido em dia, horário ou local diverso daqueles estabelecidos no Edital de Convocação, ou encerrada antes da hora
determinada.
Parágrafo único. A anulação de urnas não implicará anulação do pleito, salvo se a soma dos votos de urnas anuladas superar 30% (trinta por cento) do número total de votantes.
Seção V
Da Prorrogação de Mandato dos Conselheiros
Art. 26. Na hipótese de invalidação das eleições ou de anulação das eleições, o mandato dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal ﬁcará prorrogado até o dia imediatamente
anterior à posse dos Conselheiros eleitos em novo pleito.
Seção VI
Da apuração e do resultado das Eleições
Art. 27. Serão considerados eleitos para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal do IBIPREV os candidatos que obtiverem o maior número de votos válidos, e como suplentes
os que excedam o número de vagas de acordo com a ordem decrescente oriunda do resultado da votação.
Art. 28. Válido é o voto em que o eleitor tenha expressado, inequivocadamente, sua opção por um dos candidatos concorrentes de cada Conselho.
Art. 29. Em caso de empate, o desempate será decidido pelos critérios estabelecidos abaixo:
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a) maior tempo de serviço no Município;
b) maior idade; e,
c) sorteio.

Art. 30. Encerrada a apuração dos votos, a Junta Eleitoral lavrará a Ata dos trabalhos eleitorais.
§ 1º A ata mencionará, obrigatoriamente:
I - o dia e hora de abertura e de encerramento dos trabalhos;
II - os locais em que funcionaram as mesas coletoras, com os nomes dos respectivos componentes;
III - o resultado de cada urna apurada, especiﬁcando o número de votantes, número de votos em separado - sobrecartas - votos apurados, votos atribuídos a cada
candidato, votos válidos, votos em branco e votos nulos;
IV - número total de eleitores aptos a votar;
V - número de eleitores que votaram; e
VI - resultado geral das eleições;
§ 2º A ata geral de apuração será assinada, obrigatoriamente, pela maioria simples dos membros da Junta Eleitoral e, facultativamente, pelos ﬁscais credenciados.
Art. 31. O resultado do pleito deverá ser publicado no Diário Oﬁcial do Município, pela Junta Eleitoral, após conhecimento dos candidatos vencedores, em até 7 (sete) dias úteis a contar do
término da apuração dos votos, contendo o nome dos eleitos.
Art. 32. Transcorrido o prazo de recurso estabelecido no edital, a Junta deverá encaminhar todo o Processo Administrativo Eleitoral ao Diretor Presidente do IBIPREV para homologação e
declaração dos eleitos, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados do término do prazo para a interposição de recurso.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 33. Os prazos estabelecidos nesta Resolução serão computados excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último, que será prorrogado para o próximo dia útil, na hipótese de que venha
a recair em sábado, domingo, feriado ou dia de ponto facultativo.
Parágrafo único. Considera-se dia útil aquele em que haja expediente normal no serviço público do Município.
Art. 34. Os candidatos homologados ﬁcam autorizados a se afastarem do exercício de suas atividades normais, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, durante 2 (duas) horas por
dia, nos 3 (três) dias que antecederem às eleições, a ﬁm de promoverem suas propostas junto aos segurados do RPPS.
§ 1º Durante o período a que se refere este artigo ﬁca assegurado o livre acesso dos candidatos homologados aos órgãos do Município, na forma a ser disciplinada no Edital de
Convocação.
§ 2º O afastamento de que trata este artigo não prejudicará as atividades essenciais ou aquelas indispensáveis ao cumprimento imediato de prazos legais.
§ 3º Os candidatos homologados estarão dispensados do exercício de suas atividades na data da realização do pleito.
Art. 35. Os integrantes da Junta Eleitoral desenvolverão as suas respectivas funções em tempo integral na data da realização do pleito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica aos integrantes das mesas eleitorais, Juntas Apuradoras e ﬁscais credenciados, durante o processo de votação e apuração.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 36. Os casos omissos na presente Resolução serão decididos pela Junta Eleitoral.
Art. 37. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO TOLEDO COLONIEZI
Prefeito do Município
ROSANA AP. BORGES DA SILVA
Diretor Presidente do Instituto de Previdência de Ibiporã

Licitações
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Torno público o resultado do julgamento do Processo Administrativo nº 160/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2018 – PMI, referente à Contratação de empresa para prestação de
serviços de lavagem de roupa, 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
S. V. LAVANDERIA LTDA – ME, vencedora do item 1 do lote 1, no valor total de R$ 90.000,00.Ibiporã, 31 de julho de 2018. João Toledo Coloniezi. Prefeito
AVISO DE ERRATA
Comunicamos a todos os interessados que se encontra disponível no sítio oﬁcial do município, para download, a íntegra da publicação desta ERRATA, ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018
– PMI, Processo Administrativo nº 176/2018. Em face das alterações, a nova data de abertura ﬁca prorrogada, conforme aviso de errata disponível no endereço eletrônico: www.ibipora.
pr.gov.br/licitacao. Informações: Rua Pe. Vitoriano Valente, nº 540, Centro, Ibiporã. Horário de atendimento das 8h00 às 17h00. Ibiporã, 01 de agosto de 2018. João Toledo Coloniezi – Prefeito.

SAMAE
PORTARIA Nº 120/2018
O DIRETOR PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIPORÃ, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, de acordo
com o disposto no art. 15 da Lei nº 2154/2008 e Portaria nº 107/2018, que trata da regulamentação do processo de Promoção Funcional,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Promoção Funcional aos servidores abaixo relacionados, através da mudança de referência, sem alteração de classe e estágio, considerando:
I – Abertura do Processo de Promoção, com deﬁnição de vagas abertas através da Portaria nº 111/2018 de 28 de Junho de 2018;
II – Requerimento de solicitação da Promoção protocolados pelo servidores;
III – Análise dos requisitos realizada pela comissão designada através da Portaria nº 112/2018;
MAT

NOME DOS SERVIDORES

REFERÊNCIA ANTERIOR

REFERÊNCIA
ATUAL

057

Eliane Aparecida Serigioli Vitorino

2

3

113

César Miguel Domingues de Oliveira

2

3

304

Edimar Beloni Laureano

2

3

066

Odair José Antonio

2

3

032

Dorvalino Egydio

2

3

286

Nivaldo Ferreira Machado

3

4
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147

Adilson Ribeiro

5

6

118

Ronaldo Francisco Justo

4

5

295

Marcel Gonçalves Philipp

3

4

090

Rodrigo Santana Chermicci

4

5

283

Jerônimo Santana da Silva

2

3

274

Fábio Rogério Viel

3

4

006

Hélio Cesar da Silva

5

6

145

Célio Roberto Pelisson

4

5

061

Aparecido da Silva Ferreira

3

4

285

Roberson Leandro Rodrigues

2

3

296

Fernando da Silva Cruz

3

4

41

Pedro Geremias

3

4

265

Renato José de Lima

3

4

30

Benedito Batista

3

4

287

Helder Aparecido Boscolo

3

4

065

José Irineu Cardoso Filho

3

4

278

José Ailton da Silva Melo

3

4

120

Edson Gomes dos Santos

3

4

281

Miguel Gardini

3

4

305

Alexandre César Barroso

2

3

298

Samanta de Paula Silva

2

3

299

Suely Aparecida Garcia

2

3

099

Nilson Alves de Oliveira

3

4

092

Braz Ribeiro Soares

3

4

112

Margarida Takako Amari Fugo

4

5

264

Nelson Onisko da Silva

3

4

272

Edilson Ribeiro Lopes

3

4

082

Marcus Henrique Botti de Almeida

5

6

004

Edivaldo de Paula

7

8

262

Edmar Batista

3

4

279

José Aparecido Mariano

3

4

273

Edson Rodrigues da Silva

3

4

034

José de Araújo

3

4

266

Valter Aparecido Caetano

3

4

289

Alison Pereira de Araújo

3

4

144

Gleidson Adriano Marques Figueiredo

3

4

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibiporã-PR., 20 de julho de 2018.

EDIVALDO DE PAULA
Diretor-Presidente do SAMAE
PORTARIA Nº 121/2018
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., requerimento protocolado sob nº 381/2018 e perícia nº 14604,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor JOSÉ APARECIDO MARIANO, matrícula 279, lotado no setor de Operação e Manutenção do Sistema de Água, ocupante do cargo de Agente de Operações,
prorrogação por 82 (oitenta e dois) dias da Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 26 de julho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Ibiporã-PR., 23 de julho de 2018.
EDIVALDO DE PAULA
Diretor-Presidente do SAMAE
PORTARIA Nº 122/2018
O Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, do Município Ibiporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE :
Art. 1º A CPAS - COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO SAMAE, que tem como objetivo o apoio a prevenção de acidentes e enfermidades decorrentes do trabalho, de modo a
tornar compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador, passará a ser regulamentada na forma que segue, a partir da publicação
deste ato.
Art. 2º A comissão será composta por 4 membros do quadro de servidores, sendo 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente, 01 (um) Secretário e 01 (um) Suplente, designados através
de ato administrativo.
§ 1º São requisitos obrigatórios para compor a CPAS:
I)
Presidente:
a)
Ser servidor do SAMAE;
b)
Possuir ensino Médio Completo;
c)
Curso Técnico em Segurança e Saúde do Trabalho;
II)
Vice-Presidente:
a) Ser servidor do SAMAE;
b) Possuir ensino Médio Completo;
c) Curso Técnico em Segurança e Saúde do Trabalho ou Capacitação realizado nos últimos 02 anos, de uma das seguintes Normas Regulamentadoras: NR 06, NR 07, NR 09, NR
10, NR 15, NR 16, NR 33 ou NR 35.
III) Secretário:
a) Ser servidor do SAMAE;
b) Possuir ensino Médio Completo;
c) Curso Técnico em Segurança e Saúde do Trabalho ou Capacitação realizado nos últimos 02 anos, de uma das seguintes Normas Regulamentadoras: NR 06, NR 07, NR 09, NR
10, NR 15, NR 16, NR 33 ou NR 35;
IV) Suplente:
a) Ser servidor do SAMAE;
b) Possuir ensino Médio Completo;
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c) Curso Técnico em Segurança e Saúde do Trabalho ou Capacitação realizado nos últimos 02 anos, de uma das seguintes Normas Regulamentadoras: NR 06, NR 07, NR 09, NR
10, NR 15, NR 16, NR 33 ou NR 35;
§ 2º - A comissão terá o prazo de 60 dias, a contar da data de designação, para cumprimento dos requisitos, sob pena de destituição.
Art. 3º A Comissão será designada por ato do Diretor-Presidente do SAMAE.
Art. 4º A investidura dos membros da CPAS será de 02 (dois) anos, permitida apenas 01 recondução por igual período.
DO OBJETIVO:
Art. 5º A Comissão de Prevenção de Acidentes do SAMAE – CPAS tem como objetivo apoiar a Divisão de Gestão de Saúde Ocupacional – DGSO na prevenção de acidentes e enfermidades
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
DA ORGANIZAÇÃO:
Art. 6º A designação dos membros da CPAS terá a duração de dois anos, devendo após este período proceder a designação de novos membros, sendo permitido apenas uma recondução
por igual período para todos os membros.
§ 1º Serão garantidas aos membros da CPAS as condições que não descaracterizem suas atividades inerentes as atribuições do cargo, sendo vedada a dedicação exclusiva ou
afastamento do cargo para a
realização das atividades da comissão.
§ 2º Quando do afastamento deﬁnitivo ou temporário de um dos membros titulares, a substituição se dará da seguinte forma:
I)
No afastamento do Presidente: assumirá o Vice-Presidente, e o secretário assumirá a função de Vice-Presidente.
II)
No afastamento do Vice-Presidente: assumirá o secretário, e o suplente como assumirá como secretário.
III)
No afastamento do Secretário: assumirá o suplente.
IV)
No afastamento deﬁnitivo do Suplente: assumirá o terceiro servidor mais votado na eleição, ou, no caso de não haver terceiro colocado ou interesse, o Diretor
Presidente escolherá um servidor do quadro para a função.
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 7º A CPAS terá por atribuição:
a. apoiar o DGSO na identiﬁcação dos riscos dos processos de trabalho, e na elaboração do mapa de riscos.
b. elaborar, juntamente com a DGSO planos de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho;
c. realizar, periodicamente, veriﬁcações nos ambientes e condições de trabalho visando a identiﬁcação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos
trabalhadores conforme cronograma preestabelecido;
d. realizar reunião periódica, para avaliação dos riscos e inconformidades encontradas, discutindo solução para as as situações que foram identiﬁcadas durante o período;
e. auxiliar a DGSO na orientação e conscientização dos trabalhadores sobre informações relativas à segurança e saúde no trabalho, através de campanhas educativas e
proposição de contratação de treinamentos periódicos obrigatórios para determinadas atividades de risco;
f. promover, anualmente, em conjunto com a DGSO, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT;
g. informar ao DGSO situações onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores, para que este determine a paralisação das atividades até o
cumprimento das normas de segurança;
h. Acompanhar a execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, a elaboração e execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho;
i. participar, em conjunto com a DGSO, na análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor aos administradores medidas de amenização ou neutralização dos
riscos identiﬁcados;
j. acompanhar as especiﬁcações de aquisições de EPI’s, EPC’s e outros equipamentos que melhorem as condições de trabalho e segurança do trabalhador, visando o
atentendimento da qualidade do produto e economia;
k. Orientar e ﬁscalizar os servidores responsáveis pela entrega de EPI’s/EPC’s para o correto preenchimento do formulário de entrega e devolução em ﬁchas individuais.
Art. 8º Cabe aos Diretores e Coordenadores proporcionar aos membros da CPAS os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suﬁciente para a realização das
tarefas constantes do plano de trabalho e ao acesso à informações requeridas pela comissão.
Art. 9º Cabe aos servidores:
a.
colaborar
com
a
CPAS,
facilitando
a
ﬁscalização,
e
acatando
suas
orientações;
b. relatar a comissão situações de riscos de acidente ou à saúde, propondo sugestões para melhoria das condições de trabalho;
c. observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
Art. 10 Cabe aos Membros da CPAS:
I - Presidente:
a. convocar os membros para as reuniões ordinárias da CPAS;
b. manter os diretores informado sobre os trabalhos da CPAS, através do encaminhamento via memorando cópia da ata de reunião mensal dos trabalhos da comissão;
c. coordenar e supervisionar as atividades de secretaria;
d. delegar atribuições ao Vice-Presidente;
II - Vice-Presidente:
a. executar atribuições que lhe forem delegadas;
b. substituir o Presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários;
III - O Presidente e o Vice-Presidente da CPAS, em conjunto, terão as seguintes atribuições:
a. cuidar para que a CPAS disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos;
b. coordenar e supervisionar as atividades da CPAS, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados;
c. promover o relacionamento da CPAS com a DGSO;
d. divulgar as decisões da CPAS a todos os trabalhadores do estabelecimento;
IV O Secretário da CPAS terá por atribuição:
a. decidir sobre questões de ordem nas reuniões;
b. acompanhar as reuniões da CPAS, e redigir as atas apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes;
c. elaborar correspondências;
d. organização e guarda de todos documentos confeccionados;
e. outras que lhe forem conferidas.
DO FUNCIONAMENTO
Art. 11 A CPAS realizará reuniões ordinárias mensais, de acordo com cronograma anual preestabelecido, encaminhando via memorando cópia da ata ao setor de Recursos Humanos com
atenção ao Diretor Presidente, e, por ofício, à Divisão de Gestão de Saúde Ocupacional, no prazo de 7 dias após a reunião.
Parágrafo Único A comissão poderá convidar terceiros para o acompanhamento da reunião, não tendo os convidados, no entanto, poderes deliberativos.
Art. 12 As reuniões ordinárias da CPAS serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado.
Art. 13 Será elaborado ata em todas reuniões da CPAS, devidamente assinadas pelos presentes, e encaminhada cópia ao setor de Recursos Humanos e à DGSO.
Art. 14 Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando:
a.
houver denúncia de situação de risco que determine aplicação de medidas corretivas de emergência;
b. ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal;
c. houver solicitação expressa de uma das representações.
Art. 15 As decisões da CPAS serão por consenso de todos os membros titulares, com as devidas ressalves registradas em ata.
DO TREINAMENTO
Art. 16 A Autarquia deverá promover treinamento para os membros da CPAS.
Art. 17 O treinamento para a CPAS deverá contemplar, no mínimo, os seguintes itens:
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a. estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo;
b.
metodologia
de
investigação
e
análise
de
acidentes
c. noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa;
d.
princípios
gerais
de
higiene
do
trabalho
e
de
medidas

e

doenças
de

controle

do

trabalho;
dos

riscos;

§ 1º O treinamento poderá ser ministrado por responsável desigando pela DGSO ou por proﬁssional da área que possua conhecimentos do tema.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18 Será baixada portaria especíﬁca para ﬁns de regulamentação do processo eletivo.
Art. 19 A comissão poderá sugerir quando necessário e em qualquer tempo, a revisão desta norma, fundamento em ata.
Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ﬁcando revogada a Portaria nº 195/2009 de 30/09/2009.
Ibiporã-Pr., 23 de julho de 2018

EDIVALDO DE PAULA
Diretor-Presidente do SAMAE
PORTARIA Nº 123/2018

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIPORÃ - PR., usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o disposto no art. 17º, da
Lei 2154/08 que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do SAMAE e Art. 48 da Lei 2.236/08 que trata do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ibiporã,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar, interinamente, por tempo indeterminado, o servidor Marcus Henrique Botti de Almeida, ocupante do cargo de Assistente de Administração, matrícula 082, na função de
Coordenador de Licitações, a substituir o servidor Edimar Beloni Laureano, em razão do seu afastamento para tratamento de saúde.
Art. 2º - Designar, interinamente, por tempo indeterminado, o servidor César Miguel Domingues de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente de Administração, matrícula 119, na função de
Coordenador de Suprimentos, Patrimônio e Transporte, a substituir o servidor Marcus Henrique Botti de Almeida.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Ibiporã-PR, 27 de julho de 2018.

EDIVALDO DE PAULA
Diretor-Presidente do SAMAE
PORTARIA Nº 124/2018

O Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã – Pr, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e conforme disposto nos Artigos 142 ao 153 da Lei
Municipal nº 2.236/08, Estatuto dos Funcionários Públicos,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, nos respectivos períodos de fruição:
MAT
270

NOME
Cicero Reis

CARGO

PERÍODO
AQUISITIVO

PERÍODO DE FRUIÇÃO

Agente de Operações

2017/2018

06/08/2018 a 25/08/2018

032

Dorvalino Egydio

Assistente de Administração

2017/2018

06/08/2018 a 25/08/2018

304

Edimar Beloni Laureano

Assistente de Administração

2017/2018

13/08/2018 a 01/09/2018

143

Edison de Jesus Santos

Agente de Operações

2017/2018

06/08/2018 a 25/08/2018

274

Fabio Rogerio Viel

Agente de Operações

2017/2018

06/08/2018 a 25/08/2018

019

João Ferreira Nunes

Agente de Operações

2017/2018

06/08/2018 a 25/08/2018

295

Marcel Gonçalves Philipp

Agente de Operações

2017/2018

06/08/2018 a 25/08/2018

320

Marcelo Augusto Bigetti

Agente de Operações

2017/2018

20/08/2018 a 03/09/2018

320

Marcelo Augusto Bigetti

Agente de Operações

2017/2018

07/01/2019 a 21/01/2019

324

Paulo Luiz de Campos

Agente de Operações

2017/2018

06/08/2018 a 25/08/2018

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
EDIVALDO DE PAULA
Diretor-Presidente do SAMAE

Ibiporã-PR, 27 de julho de 2018.

PORTARIA Nº 125/2018
O Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e conforme Portaria 122/2018, que regulamenta a
COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO SAMAE - CPAS
RESOLVE:
1.
Art. 1º - Designar a COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO SAMAE - CPAS, até a data de 31 de Julho de 2020, passando a ser composta pelos
seguintes servidores, a partir desta data:
2.
I - Presidente: Ruberli Eliel Pereira, matrícula nº 317, ocupante do cargo de Agente de Operações.
3.
II – Vice-Presidente:, João Ferreira Nunes, matrícula nº 019, ocupante do cargo de Agente de Operações.
4.
III - Secretária: Eliane Aparecida Serigioli Vitorino, matrícula nº 058, ocupante do cargo Assistente de Administração.
5.
IV - Suplente: César Miguel Domingues de Oliveira, matrícula nº 119, ocupante do cargo de Assistente de Administração.
6.
Parágrafo Único: Na ausência de quaisquer integrantes da comissão, por motivo de férias, licença, ou viagem a serviço do SAMAE, assumirá o suplente até o retorno do titular,
de acordo com o Art 6º, §2º da Portaria 122/2018.
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
EDIVALDO DE PAULA
Diretor-Presidente do SAMAE

Ibiporã-Pr., 01 de agosto de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EPP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018
Objeto: Aquisição imediata de tubos e conexões em ferro galvanizado para ser utilizado no poço do distrito da Taquara do Reino.
Tipo: Menor Preço Por lote.
Data de Abertura: 14/08/2018 às 09:00 horas.
Valor Máximo Estimado: R$ 3.926,34 (Três Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos).

ICP-Brasil Tipo A3 - Emitido por AC SERASA RFB V2 - Emitido para: Municipio de Ibiporã: 76.244.961/0001-03 - NS: 49EB90C54A6F20CF

Ano 05
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Divulgação: quarta-feira

JORNAL OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE IBIPORÃ

01 de agosto de 2018
Nº 673 - 9 páginas

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, 01 de Agosto de 2018.
Edivaldo de Paula
Diretor Presidente do SAMAE
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