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ATOS DO EXECUTIVO 

 

D E C R E T O   N 
o
   5 4 1. 

 

   A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de 

conformidade com o disposto pelo parágrafo único do Art. 74 da Lei Orgânica do Município e disposições da Lei 

Municipal nº 1992, de 15 de dezembro de 2005, 

    

R  E  S  O  L  V  E 

 

      Nomear, a partir desta data, PAOLO ROGÉRIO DE NANUZI E PAVESI para o cargo de 

Secretário Municipal de Indústria e Comércio, do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, ficando exonerado o 

atual ocupante do cargo. 

 

   PALÁCIO DO DIAMANTE, em 18 de maio de 2015. 

 
 

AANNGGEELLAA  MMEERRCCEERR  DDEE  MMEELLLLOO  

PPRREEFFEEIITTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

  

LLUUIIZZ  AAUUGGUUSSTTOO  CCIIOOLLAA  

SSEECCRREETTÁÁRRIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  

 

 
 
 
 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tibagi - CMDCA 

 
Resolução N° 06/2015 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária do dia 19 de maio de 2015. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° Aprovar o Plano de aplicação e o projeto, apresentado pea ATICA-Associação Tibagiana de Canoagem, 
tendo como objetivo o cofinanciamento de suas ações, a partir da deliberação 019/2015 do CEDCA/PR.  
 

Parágrafo único: Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Tibagi, 19 de maio de 2015. 
 

 

 

Silvia Santilia Sampaio 

Presidente do CMDCA  
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CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COMSEA) 
MUNICIPIO DE TIBAGI - ESTADO PARANÁ 

 
 
RESOLUÇÃO Nº. 001/2015 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei nº. 2.434 de 03/09/2012, 
 
CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária do dia 13 de maio de 2015. 
RESOLVE: 
 
Art.1º - Aprovar o Regimento Interno do CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE 
TIBAGI-PR. 
 
Parágrafo único: Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Adenair de Carvalho Souza Oliveira  
Presidente 
 
 
 
 

RREEGGIIMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  AALLIIMMEENNTTAARR  EE  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  ––  CCOOMMSSEEAA  

TTIIBBAAGGII  ––  PPAARRAANNÁÁ 
 
Art. 1. O presente Regimento Interno regulamenta as especificidades do funcionamento do Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional de Tibagi-PR, COMSEA, criado pela Lei Municipal nº 2.434, de 03 de setembro de 
2012, visto que a referida lei contempla de forma genérica o funcionamento do COMSEA. 
 
DA SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO DE MANDATOS. 

 
Art. 2. A entidade ou seu representante poderão ter seus mandatos suspensos ou cassados quando:  
 
I - for constatada a reiteração de faltas injustificadas às sessões deliberativas do COMSEA ou às reuniões das 

Câmaras Temáticas que integrar;  
 
§ 1º A entidade não governamental ou órgão governamental cujo representante não comparecer, sem 

justificativa acolhida, a 02 (duas) reuniões ordinárias ou extraordinárias consecutivas ou 04 (quatro) alternadas, no 
período de 01 (um) ano, ou nas demais hipóteses relacionadas neste artigo, receberá comunicação do Conselho, com 
vista à substituição do membro faltoso;  

 
§ 2º Incorrerá na mesma pena a entidade não governamental ou órgão governamental cujo representante não 

comparecer, no mesmo período, a 02 (duas) reuniões consecutivas ou 04 (quatro) alternadas das Câmaras Temáticas 
Permanentes, as quais estejam vinculados;  

 
§ 3º Em se tratando de órgão governamental, o fato será imediatamente comunicado ao órgão a que representa 

e ao Chefe do Executivo Municipal, para fins de nomeação de novo representante, também no prazo de 15 (quinze) dias, 
sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público, para tomada das medidas cabíveis.  

 
Art. 3. A suspensão cautelar do mandato das entidades ou de seus representantes, nas hipóteses constantes do 

artigo anterior, será decidida pela Plenária do COMSEA, mediante requerimento encaminhado por qualquer dos 
membros do Conselho, Ministério Público ou Poder Judiciário.  

 
Parágrafo único. A cassação do mandato das entidades representantes da sociedade civil junto ao COMSEA, 

em qualquer hipótese, demandará a instauração de procedimento administrativo específico, nos moldes do previsto 
neste Regimento Interno, com a garantia do pleno exercício do contraditório e a ampla defesa, sendo a decisão tomada 
por maioria absoluta de votos dos componentes deste órgão.  
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DAS CÂMARAS TEMÁTICAS:  
 
Art. 4. Serão criadas, no âmbito do COMSEA de Tibagi-PR, Câmaras Temáticas, de composição paritária entre 

representantes do governo e da sociedade civil, de caráter permanente ou temporário, formadas por membros titulares, 
suplentes e convidados.  

 
§ 1º As Câmaras Temáticas serão compostas de 01 (um) Presidente, 01 (um) relator e mais 02 (dois) membros, 

tendo as funções de elaborar estudos, emitir pareceres e propor políticas especificas no âmbito de sua competência, 
submetendo suas conclusões à apreciação e deliberação da Plenária do Conselho;  

 
§ 2º O Presidente, o relator e demais membros das Câmaras Temáticas serão escolhidos pelo Plenário;  
 
§ 3º A área de abrangência, a estrutura organizacional e o funcionamento das Câmaras Temáticas Temporárias 

serão estabelecidos em resolução aprovada pelo Plenário;  
 
§ 4º As Câmaras Temáticas Permanentes reunir-se-ão ordinariamente, no mínimo 01 (uma) vez por mês, 

mediante calendário anual previamente enviado a todos os Conselheiros;  
 
§ 5º As Câmaras Temáticas Permanentes terão calendário próprio e suas conclusões serão registradas em 

relatório para arquivo na Secretaria do Conselho;  
 
§ 6º As Câmara Temáticas 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. 5. São 03 (três) as Câmaras Temáticas Permanentes, cada qual formada no mínimo de 04 (quatro) 

Conselheiros, assim designadas:  
 
I - Câmara Temática Permanente de Políticas e Garantias de Direitos;  
 
II - Câmara Temática Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização;  
 
III - Câmara Temática Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável (FUMSAN);  
 
Art. 6. Compete à Câmara Temática Permanente de Política e Garantias de Direitos:  
 
I - formular propostas ao Plano Anual de Políticas de promoção, defesa e garantia do direito à segurança 

alimentar e nutricional 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 garantia do direito à segurança alimentar e 

nutricional no município;  
 
III - elaborar pesquisas, estudos e pareceres 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 à garantia do direito à segurança alimentar e nutricional, no âmbito do município;  
 
V - encaminhar e acompanhar junto aos órgãos competentes denúncias de violação do direito à segurança 

alimentar e nutricional, para execução das medidas necessárias;  
 
Art. 7. Compete à Câmara Temática Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização;  
 
I - divulgar o COMSEA de Tibagi-PR e sua atuação política através de canais de comunicação;  
 
II - esclarecer a população acerca do COMSEA de Tibagi-PR;  
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III - encaminhar, para devida publicação, as resoluções, deliberações e editais expedidos pelo COMSEA de 
Tibagi-PR;  

 
IV - elaborar e encaminhar, para imprensa local, as comunicações e propostas de pauta de reportagem que a 

Plenária do COMSEA entender pertinentes. 
 
V - divulgar, no âmbito interno e externo ao Conselho, as alterações legislativas e matérias relativas à temática 

da garantia do direito à segurança alimentar e nutricional; 
 
VI - manter contato permanente com todas as entidades não governamentais com atuação na área da garantia 

do direito à segurança alimentar e nutricional no âmbito do município, sejam ou não integrantes do COMSEA, assim 
como com os demais Conselhos Setoriais e órgãos públicos ligados à garantia do direito à segurança alimentar e 
nutricional;  

 
Art. 8. Compete à Câmara Temática Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal de Segurança Alimentar 

e Nutricional Sustentável - FUMSAN:  
 
I - propor política de captação e aplicação dos recursos do FUMSAN;  
 
II - analisar e emitir parecer aos processos de solicitação de verba encaminhados ao COMSEA de Tibagi-PR, 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 FUMSAN, elaborando 

demonstrativos de acompanhamento e avaliação dos recursos;  
 
V - publicar, a cada trimestre, relatório relativo à captação e aplicação de recursos do FUMSAN, 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 FUMSAN, de acordo com o Plano de Ação e com 

a política de atendimento estabelecidas pelo COMSEA.  
 
VII - efetuar, juntamente com os representantes dos setores de Planejamento e Finanças do Município, a análise 

do impacto das proposições e deliberações do COMSEA junto ao Orçamento Municipal, propondo à Plenária do 
Conselho as adequações que se fizerem necessárias, face a realidade orçamentária e financeira do município;  

 
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 COMSEA eventuais problemas detectados;  

 
IX - apresentar ao COMSEA propostas de alteração ou adequação das Leis orçamentárias respectivas.  
 

 
DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS  

 
Art. 9. O COMSEA de Tibagi-PR realizará 01 (uma) reunião ordinárias a cada mês. 
 
§ 1º As reuniões ordinárias serão realizadas na sede do COMSEA, na 1ª (primeira) quarta-feira do mês, tendo 

início às 15:00 (quinze horas);  
 
§ 2º Sempre que necessário, serão realizadas reuniões extraordinárias, conforme disposto no presente 

Regimento Interno;  
 
§ 3º A realização de reuniões do COMSEA em local diverso do usual deverá ser devidamente justificada, 

comunicada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e amplamente divulgada, orientando o público 
acerca da mudança e de sua transitoriedade;  
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§ 4º As sessões serão consideradas instaladas após atingidos o horário regulamentar e o quorum mínimo de 
metade dos membros do Conselho;  

 
§ 5º As decisões serão tomadas por maioria simples de votos dos Conselheiros presentes à sessão.  
 
Art. 10. As sessões terão início sempre com a aprovação da ata da sessão anterior, que será assinada por todos 

os presentes. Em seguida, todos os membros do Conselho serão informados acerca da correspondência endereçada ao 
órgão no período anterior, passando-se à leitura da pauta da reunião, após o que terão início as discussões.  

 
§ 1º Na sessão serão apreciados todos os itens constantes da pauta, sendo facultada a apresentação de outras 

matérias, de caráter urgente, por parte de qualquer dos membros do COMSEA, Ministério Público, Poder Judiciário e 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil;  

 
§ 2º As matérias não constantes da pauta serão apreciadas após esgotadas aquelas anteriormente pautadas, 

ressalvada decisão em contrário por parte da maioria dos membros presentes à sessão;  
 
§ 3º Enquanto não apreciadas todas as matérias constantes da pauta o COMSEA continuará em sessão, 

podendo, caso necessário, ter esta continuidade no(s) dia(s) subsequente(s).  
 
Art. 11. Os debates terão início com a leitura dos relatórios das Câmaras Temáticas, de acordo com sorteio a ser 

previamente realizado ou mediante consenso entre os membros do Conselho.  
 
§ 1º O relator da Câmara Temática, no prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez), fará um 

breve resumo das discussões travadas e dos encaminhamentos propostos, colocando a matéria em debate perante a 
plenária;  

 
§ 2º Será também efetuada a leitura de eventuais votos divergentes que tenham sido elaborados pelos 

integrantes da Câmara Temática;  
 
§ 3º Os membros do Conselho que quiserem se manifestar deverão se inscrever perante a Presidência do 

órgão, que lhes concederá a palavra, pela ordem de inscrição, por 05 (cinco) minutos, prorrogáveis por mais 02 (dois);  
 
§ 4º Encerrado o tempo concedido, o Presidente concederá a palavra ao próximo Conselheiro inscrito, e assim 

sucessivamente, até que todos os que desejarem tenham se manifestado;  
 
§ 5º Quando das manifestações, poderão ser efetuadas propostas de encaminhamento diversas da contida no 

relatório elaborado pela Câmara Temática.  
 
Art. 12. Encerrados os debates, serão colocados em votação os encaminhamentos efetuados pela Câmara 

Temática e as eventuais manifestações divergentes efetuadas em plenário, cabendo ao Presidente a organização das 
propostas a serem votadas, de modo a evitar decisões contraditórias.  

 
§ 1º A votação será aberta e tomada de forma nominal;  
 
§ 2º Se o resultado da votação de um encaminhamento prejudicar os demais, não serão estes colocados em 

votação;  
 
§ 3º Somente serão computados os votos dos membros do COMSEA presentes à sessão, sendo vedado o voto 

por escrito e/ou por procuração.  
 
Art. 13. O Presidente, após a contagem dos votos, proclamará o resultado, fazendo constar em ata o número 

total de votos favoráveis e contrários a cada um dos encaminhamentos efetuados.  
 
§ 1º O resultado das votações será devidamente publicado, assim como as resoluções destas eventualmente 

decorrentes;  
 
§ 2º As deliberações relativas à criação de novos programas e serviços públicos por parte de órgãos 

governamentais, assim como no sentido da ampliação ou adequação dos programas já existentes, serão imediatamente 
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encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com vista à sua imediata execução ou previsão dos recursos 
necessários à sua implementação nas propostas de leis orçamentárias para o exercício subsequente.  

 
Art. 14. A cada sessão do COMSEA será lavrada a respectiva ata em livro próprio, que será assinada pelo 

Presidente e demais Conselheiros presentes, contendo em resumo, todos os assuntos tratados e deliberações tomadas.  
 
 

DA PUBLICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES. 
 
Art. 15. As deliberações e resoluções do COMSEA serão publicadas nos órgãos oficiais e na imprensa local, 

seguindo os mesmos trâmites para publicação dos demais atos do Executivo.  
 
§ 1º As despesas decorrentes da publicação deverão ser suportadas pela administração pública, através de 

dotação orçamentária específica.  
 
§ 2º A aludida publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade subsequente à reunião do COMSEA em que 

a decisão foi tomada ou a resolução foi aprovada, cabendo à Presidência e à Secretaria Executiva do órgão as 
providências necessárias para que isto se concretize.  

 
 

DO PLANEJAMENTO E DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:  
 
Art. 16. Até o dia 01 de março de cada ano, o COMSEA, com base nas informações colhidas durante a 

Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como junto ao Ministério Público, Poder Judiciário, 
entidades de atendimento com atuação no município e outras fontes, efetuará o planejamento das ações a serem 
desenvolvidas ao longo do ano, visando, dentre outras:  

 
I - relacionar e enumerar, pela ordem de gravidade, as maiores demandas e deficiências estruturais existentes 

no município, no que diz respeito a serviços públicos e programas de atendimento à segurança alimentar e nutricional;  
 
II - estabelecer as prioridades a serem atendidas a curto, médio e longo prazos, deliberando no sentido da 

implementação de políticas públicas específicas para solucionar, de maneira efetiva, os problemas detectados, zelando 
para que as propostas de leis orçamentárias municipais incorporem o teor de tais deliberações, com a previsão dos 
recursos necessários para sua execução;  

 
III - apresentar e aprovar o calendário de atividades, contemplando as datas de realização das reuniões 

ordinárias, datas comemorativas, conferência municipal etc.  
 
§ 1º As propostas aprovadas durante a Conferência Municipal serão atendidas em caráter prioritário, de acordo 

com o cronograma a ser estabelecido;  
 
§ 2º Para o desempenho das atividades relacionadas neste dispositivo, o COMSEA contará com o apoio dos 

órgãos encarregados dos setores de planejamento e finanças do município.  
 
 

DA PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXECUTIVO. 
 
Art. 17. Até o dia 31 de março de cada ano o COMSEA deverá elaborar seu plano de ação, contendo as 

estratégias, ações de governo e programas de atendimento a serem implementados, mantidos e/ou suprimidos pelo 
município, que deverão ser devidamente publicados e encaminhados para inclusão, no momento oportuno, nas 
propostas de Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, elaborados pelo Executivo;  

 
§ 1º Cabe à administração pública local, por intermédio do órgão encarregado do setor de planejamento e sob a 

estrita fiscalização do COMSEA, incorporar as metas definidas no plano de ação anual referido no caput deste 
dispositivo na previsão orçamentária dos diversos órgãos e setores responsáveis por sua posterior execução, a ser 
incluída na Proposta de Lei Orçamentária Anual. 
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§ 2º Quando do encaminhamento das propostas de leis orçamentárias ao Poder Legislativo, o COMSEA 
solicitará à Presidência da Câmara Municipal a relação de emendas sugeridas que digam respeito à segurança alimentar 
e nutricional até o prazo final de apresentação das mesmas;  

 
§ 3º A Câmara Temática Permanente de Gerenciamento do FUMSAN ficará encarregada de acompanhar todo 

processo de elaboração, discussão, aprovação e execução orçamentária, devendo efetuar ao COMSEA, em conjunto 
com os órgãos públicos encarregados do planejamento e finanças do ente federado ao qual estiver aquele vinculado, 
exposição bimestral que permita avaliar, continuamente, a efetiva implementação da política de atendimento e defesa do 
direito a segurança alimentar e nutricional. 

  
§ 4º Procedimento similar será adotado quando da elaboração, pelo Executivo Municipal, da proposta de Plano 

Orçamentário Plurianual.  
 
Art. 18. Caso as deliberações do COMSEA não sejam incorporadas às propostas de leis orçamentárias ou 

executadas ao tempo e modo devidos, o Presidente do Conselho fará imediata comunicação do fato ao Ministério 
Público, sem embargo de outras providências administrativas e judiciais a serem tomadas.  

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 19. Este Regimento Interno somente poderá ser alterado por maioria absoluta dos membros do COMSEA de 

Tibagi-PR. 
 
Parágrafo único. Este regimento deverá ser alterado sempre que estiver em desacordo com atos normativos com 

força de lei. 
 
Art. 20. Os casos omissos serão decididos pela Plenária do COMSEA de Tibagi-PR. 
 
Art. 21. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Parágrafo único. Cópia integral deste Regimento Interno será fornecida ao Ministério Público e ao Poder 

Judiciário, bem como afixada na sede COMSEA, para conhecimento do público em geral. 
 
Tibagi-PR, 13 de maio de 2015. 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2015 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da lei n
o
 10.520/2002, decreto federal n

o
 3.555/2000, lei n

o
 

8.666/1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, leva ao conhecimento das empresas interessadas, que 

realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Pregão Presencial, às 14H30min, do dia 3 de junho de 2015, 

em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é a contratação de MICROEMPRESA (ME) 

ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) para contratação de serviços de transporte de passageiros, no valor 

máximo de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). O Edital completo será fornecido, no Setor de Licitações, da 

Prefeitura Municipal de Tibagi, Praça Edmundo Mercer, 34, pelo telefone (42) 3916-2129, e-mail 

licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site www.tibagi.pr.gov.br.  

 

Tibagi, 21 de maio de 2015 

 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 

mailto:licitacao@tibagi.pr.gov.br
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DECRETO 542/2015 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, 
no Orçamento de 2015 e dá outras 
providências. 

 
    A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, e, com base no disposto no artigo 43 § 1º, inciso 1 da Lei 4320/64; artigo 8, inciso II da Lei Municipal 2549/14  
resolve e: 
 
DECRETA 
 
    Art. 1º - Fica aberto, no orçamento para o exercício financeiro de 2015, um crédito 
adicional suplementar, no valor de R$ 818.576,58  (Oitocentos e dezoito  mil quinhentos e setenta e seis reais e 
cinquenta e oito  centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 
 
 

ORGÃO-010 Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

UNIDADE-001 Gerencia Administrativa  

12.361.12012-035 Encargos Aplicação dos Recursos FUNDEB 40%  

3.1.90.11.00.00 Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 663.000,00 

3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 75.000,00 

102 FUNDEB 40% Exercicio Corrente  

 
 

ORGÃO-014 Secretaria Municipal de Saúde  

UNIDADE-002 Fundo Municipal de Saúde  

10.301.10011-016 Encargos Contrapartida  e Execução de Convenios Saúde  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente  

500 Bloco Investimento - Saúde 80.576,58 

 

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, será utilizado o excesso de 
arrecadação da rubrica de receita 2.4.21.01.00.00.00.00 no valor de R$ 80.576,58 fonte 500;  e o cancelamento da 
dotação abaixo:  

 

ORGÃO-010 Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

UNIDADE-001 Gerencia Administrativa  

12.361.12012-034 Encargos Aplicação dos Recursos FUNDEB 60%  

3.1.90.11.00.00 Venc e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 738.000,00 

101 FUNDEB 60% Exercicio Corrente  

 
    
 
     Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Tibagi, 20 de Maio de 2015. 

 

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER 

PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI 

 

DÉBORA B. DA S. FERNANDES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
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