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JUSTIFICATIVA E ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2016 
 
EMPRESA: Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA 
 
CNPJ: 11.340.009/0001-68 
 
OBJETO: Prestação de serviços de consultoria em investimentos de aplicações financeiras. 
 
VALOR: valor total de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), a ser pago em 7 (sete) parcelas mensais de R$ 640,00 (seiscentos e 
quarenta reais), com validade de junho a dezembro de 2016. 
 
BASE LEGAL: Dispensa com fulcro no art. 24, inciso II c/c alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que autoriza a 
contratação através de dispensa de licitação para compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II, do artigo 23 da 
lei 8.666/93. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
O RPPS municipal possui gestão de seus recursos por meio de Instituições Financeiras com capital público devidamente credenciadas pelo Banco 
Central e pela Comissão de Valores Mobiliários, com aplicação destes recursos de acordo com as limitações e condições impostas pela Resolução do 
Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010 em segmentos de aplicação de renda fixa (atualmente). 
 
 
Ocorre que os planos de investimentos de praticamente todos os RPPS(s) podem sofrer grandes alterações e proporcionar rendimentos negativos a 
qualquer instante em face da vulnerabilidade do mercado financeiro. 
 
Dessa forma, há a imprescindível necessidade de se buscar meios que possam auxiliar os adequados investimentos pelo RPPS nesses cenários 
financeiros oscilantes, visando a proteção do patrimônio público por meio de assessoria especializada para as aplicações financeiras do TIBAGI 
PREV, com o menor custo dentre empresas especializadas, cujos preços são compatíveis com mercado financeiro e com a exímia qualificação técnica 
necessária para analisar e emitir pareceres sobre a situação financeira no contexto geral e sobre as oportunidades das aplicações financeiras 
específicas e oportunas para o TIBAGI PREV. 
 
DETERMINAÇÃO: 
 
Considerando os parâmetros apontados, solicitamos ao Setor de Contabilidade a indicação orçamentária e ao Setor Jurídico o parecer técnico sobre a 
legalidade do presente procedimento de dispensa de licitação e da futura e eventual contratação. Após, e se viável a prestação de serviço, volte o 
dossiê administrativo de dispensa em questão para a devida ratificação. 
 
 
Tibagi, 23 de maio de 2016. 
 
 

 
JOVANIR ANTONIO LOPES                   EMANUELLE DE ALMEIDA RAVARENA                                 CLEVERSON HENRIQUE MATEUSSI 
DIRETOR PRESIDENTE                    DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA                           DIRETOR DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA 
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A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com o art. 66, Inciso VI da Lei Orgânica 

do Município, 

DECRETA: 

Art. 1º - A comissão de Gestão no uso de suas atribuições regulamenta através deste instrumento os procedimentos para efeitos de 
avaliação que dará a oportunidade de avanço horizontal ou progressão entre classes conforme determina a lei 2.574/2015 em seu artigo 30. 
Art. 2º - Esta avaliação é destinada a todos os profissionais da Educação independente da sua lotação (SEMEC ou Escola) 
I) - Responsabilidade da Avaliação 
a) - A responsabilidade da avaliação será da comissão avaliadora conforme descrição a seguir: 
 

 
Função/local de exercício 
 

 
Responsável pela avaliação nas 
Escolas 
 

 
Responsável pela avaliação 
nos Cmeis 

Professor de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental em exercício no 
estabelecimento de ensino. 
 

 
Professor de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental em exercício de 
direção ou coordenação das Escolas 
e Cmeis. 
 

 
Professor de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental em exercício de 
coordenação pedagógica, lotados na 
SEMEC. 
 

Diretor, coordenador do 
estabelecimento e 02  professores de 
40 horas lotados na mesma 
instituição. 
 

 
Secretário de educação, coordenador 
da SEMEC e 02 professores de 40 
horas. 
 
 
 

 
Secretário de educação, um diretor e 
um coordenador representante das 
escolas e Cmeis municipais. 

Diretor, coordenador 
responsável e 01 professor 
de 40 horas lotado na mesma 
instituição. 

 
Secretário de educação, 
coordenador da SEMEC e 02 
professores. 
 
 
 

 
Secretário de educação, um 
diretor, um coordenador ou 
um professor representante 
das escolas e Cmeis 
municipais. 

 
II) - Para progressão ou avanço horizontal só poderá requerer o profissional que não apresente as seguintes situações: 

a- Licença para tratamento de saúde (superior a 30 dias) – no caso da avaliação mensal 

b- Licença por acidente de trabalho (superior a 30 dias) – no caso de avaliação mensal 

c- À disposição para outros órgãos; 

d- Licença para tratar de interesses particulares. 

e- Mais de uma licença especial por ano. 

III) - A avaliação se destina a duas situações: 
1- Avaliação por tempo de serviço 

2- Avaliação por desempenho na função 

IV) - Para avaliação por tempo de serviço serão observados os critérios de: 
1 - Assiduidade – frequência 
2 - Pontualidade – cumprimento do horário de trabalho 
V) - Na avaliação por desempenho os critérios observados serão: 
1 - Participação – responsabilidade, disciplina e iniciativa no cumprimento das tarefas atribuídas a cada função. 
2 - Produtividade – qualidade e rendimento no trabalho 
3 - Iniciativa – busca por estudos (pós graduação, seminários, etc) com enfoque na educação. 
VI) - Para promoção na carreira o profissional poderá subir até 3 níveis a cada dois anos. 

a) - Sendo os três critérios de pontuação: 

1° pontualidade 
2º assiduidade 
3° atividades de atualização 
Art.  3º - Pontuação para a avaliação por tempo de serviço serão atribuídos até o máximo de 100 pontos nos dois critérios assiduidade e 
pontualidade 

I) - Valores atribuídos para pontuação por tempo de serviço: 

a) - Critério observado: Assiduidade 

Valores/pontos Número de faltas no mês 
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100 Nenhuma falta 

80 1 (uma) falta 

60 2 (duas) faltas 

40 3 (três) faltas. 

00 Mais de três faltas 

 
II - Critério observado: Pontualidade 

a) A contagem será realizada dando-se tolerância de 2 atrasos , 2 saídas antecipadas ou 2 ausências no 
horário de trabalho por mês,  desde que não ultrapassem o tempo de 15 minutos cada uma, sendo a 
soma de quaisquer 30 minutos). 

Atrasos, saídas antecipadas ou 
ausências no horário de trabalho 

Obtido 

Nenhum 100 pontos 

05 minutos 90 pontos 

10 minutos 80 pontos 

15 minutos 70 pontos 

20 minutos 60 pontos 

25 minutos 50 pontos 

30 minutos 40 pontos 

35 minutos 30 pontos 

40 minutos 20 pontos 

45 minutos 10 pontos 

50 minutos 00 pontos 

 
b) Não poderá ser descontado do profissional quando este for convocado pela justiça, para comissões de 

conselhos relacionados a Educação, por motivos de luto e de doação de sangue, desde que 

acompanhados de declaração. 

c) Em caso de consultas de rotina, deverão ser computadas as horas de ausência do profissional, sendo 

que quando a soma equivaler a 4 horas, sendo computada no quesito assiduidade. 

III - Como acontecerá a avaliação  por tempo de serviço: 
a) A cada mês ocorrerá a avaliação do mês anterior, sendo preenchida uma ficha inicial pelo diretor e coordenador, entregue 

ao professor antecipadamente, que trará na reunião final da avaliação. 

b) A avaliação final será presidida pelo diretor ou secretário de educação (conforme a situação), com a presença do avaliado 

e terá um secretário escolhido entre os avaliadores, que registrará a ata da reunião. 

c) Os professores que farão parte da banca serão eleitos pelas suas partes dentro de cada estabelecimento a cada duas 

avaliações. 

d) Os representantes da SEMEC, dos diretores e dos coordenadores serão eleitos pelas suas partes. 

e) Todos os profissionais do magistério deverão ser submetidos ao processo de avaliação de desempenho, independente, 

se tem direito a progressão ou não, no corrente ano. 

f) As avaliações acontecerão mensalmente e a cada semestre será computada a nota semestral. 

g) As notas de quatro semestres resultarão na média que atribuirá o avanço, com exceção do primeiro avanço que terá a 

avaliação de três semestres. 

IV - Pontuação final para avanço horizontal ou progressão por tempo de serviço: 
a) Para que haja avanço, o profissional do magistério deverá atingir no mínimo a média 60 no total de 

meses observados para progressão por tempo de serviço. 

V - Estratégias de avaliação 
a) Todos os profissionais deverão ser avaliados mensalmente. 

b) A instituição de ensino preencherá a ficha de avaliação geral do estabelecimento, arquivando 

uma das cópias e encaminhando a outra a SEMEC. 

c) Havendo discordância, o avaliado deverá encaminhar requerimento a SEMEC solicitando revisão 

da avaliação. 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA AVANÇO HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
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Critério: Assiduidade 
Nome: _________________________________ Matrícula: _______________ 
Lotação: _____________________      Local de trabalho: _________________ 
Mês: ______________ 
Quantidade de faltas: _______  Dias das faltas: _________________________ 
Assiduidade - Valor obtido: ________ 
 
Assinatura dos avaliadores: _________________________________________ 
Assinatura do avaliado:__________________________________________ 
 

 

Critério: Pontualidade 
 
Quantidade de atrasos: ________  Dias de atrasos_______________________ 
Saídas antecipadas: ___________ Dias de saídas: ______________________ 
Ausência: ___________________ Dias das ausências: _______________ 
Total de minutos: _______________ 
Pontualidade – Valor obtido: ________ 
 
Assinatura dos avaliadores: _________________________________________ 
Assinatura do avaliado:__________________________________________ 
 

 
Art. 4º -  AVALIAÇÃO PELO DESEMPENHO NA FUNÇÃO 

I - Na avaliação de desempenho profissional para fins de avanço horizontal ou progressão de classe será observada: 
a) - Curso de graduação: todos os dados exigidos pelo MEC; 

b) - Cursos de pós-graduação: todos exigidos pelo MEC; 

c) - Formação continuada realizadas pela SEMEC; 

d) - Participação em eventos promovidos ou pagos pela SEMEC/Escola; 

e) - O desempenho profissional nas diferentes situações que venham acontecer durante o período letivo 

(postura em conselhos, comissões e outros eventos promovidos pela escola ou SEMEC) 

f) - Cursos on-line, sendo permitido o máximo de 20 horas por curso, podendo atingir o máximo de 48 

horas em curso  on-line  bienalmente. 

g) - Serão considerados válidos os cursos de 2 (dois) anos anteriores a data da avaliação para avanço 

horizontal por desempenho na função. Sendo que o título não poderá ser usado ao mesmo tempo para 

avanço de titulação e avaliação de desempenho. 

h) - Uma vez o título apresentado para avanço, este não poderá ser reutilizado para o mesmo fim, 

independente da carga horária. 

i) - Caberá a SEMEC utilizar-se de carimbo específico para registrar títulos no momento da contagem; 

j) - A carga horária máxima a ser computada bienalmente corresponderá a 200 horas; 

k) - Fica estabelecido que a SEMEC ofertará 60% (sessenta por cento) das horas bienais. 

l) - Para ter direito ao avanço por desempenho, o professor deverá cumprir no mínimo 80% (oitenta por 

cento) da carga horária ofertada pela SEMEC, que somadas as demais horas deverão corresponder a 

60% (sessenta por cento) da carga horária computada bienalmente. 

Art. 5º - ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO 
I) -   Os profissionais que tenham interesse neste tipo de avanço, deverão guardar os títulos e/ou 

declarações recebidos em todas as situações e apresentar, a cada biênio, em data definida pela 

Comissão de Gestão. Entregará a documentação na Escola, à comissão avaliadora para a devida 

contagem. 

II) -  Com a apresentação do material será preenchido o formulário abaixo e atribuída a devida pontuação: 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA AVANÇO HORIZONTAL POR DESEMPENHO NA FUNÇÃO 
Nome: _________________________________________  Matricula: ________________ 
Lotação: ______________________________________ Local de trabalho: _____________ 
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Biênio______________________________ 

 
Espécie de Evento 

 
Descrição do evento 

 
Horas obtidas 

 
Total de horas 
consideradas 

Seminários/ congressos 
 

   

Participação em conselhos 
municipais 
 

   

Participação em Conselhos 
Escolares, APMs ou APEs 
 

   

Participação a eventos de escola 
 

   

Formação continuada em 
diferentes áreas do 
conhecimento dentro da BNC 

   
 
 
 

Formação continuada, oficinas, 
projetos e programas 
educacionais aderidos pela 
SEMEC 

   

Frequência em palestras 
promovidas pela SEMEC 

   

Pós graduação de iniciativa 
própria 

   

Participação em comissões 
exigidas no Plano 

   

Formação em graduação ou 
mestrado 

   

 
III - A carga horária que exceder as de obrigatoriedade de cumprimento para avanço,  ou seja  80% pela SEMEC, servirão como carga horária 
complementar independente da quantidade que o título oferecer. 
Assinatura dos avaliadores____________________________ 
Assinatura do avaliado       ____________________________ 

Art. 5º - DOS PROCEDIMENTOS FINAIS 
I - Realizadas e computadas as avaliações para avanço por tempo de serviço ou de desempenho profissional  em cada órgão de origem do 
profissional, as fichas deverão ser encaminhadas à Comissão de Gestão na SEMEC. (somente daqueles que estão no prazo correto para o 
devido avanço). 
 
II - A comissão organizará toda a documentação e encaminhará às devidas relações com o número de avanços possíveis por cada 
profissional à Sra. Secretária de Educação. 
 
III - A Secretária providenciará o edital de informação da avaliação e encaminhará para o RH para as providências legais cabíveis. 
 
IV - A documentação dos profissionais avaliados e que não tenham direito a avanço nesta data deverá ficar arquivada no órgão de origem do 
profissional para que no ano seguinte seja juntado às novas avaliações. 
______________________________________ 
Ana Elis Gomes 
Presidente da Comissão de Gestão 
 
Art. 6

o
 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Palácio do Diamante, em 18 de maio do  2016. 

 
Angela Regina Mercer de Mello Nasser 
Prefeita Municipal 
 
Luiz Augusto Ciola 
Secretário Municipal de Administração 
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DECRETO  Nº  769 
 

Súmula: Estabelece os critérios para avaliação de Estágio Probatório com duração de três anos a contar 
desde a data de contratação. 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com o art. 66, Inciso VI da Lei 
Orgânica do Município, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e, em consonância com o Plano de Cargos, Carreira, 
Vencimentos e Remuneração dos Profissionais do Magistério, Lei Municipal nº 2.574 de 29 de junho de 2016 institui normas e critérios de 
aplicabilidade do estágio probatório, destinado a profissionais durante os três primeiros anos de atuação. 

 
Art. 1º - Considerando a necessidade de analisar a prática docente, seus pontos positivos e visualizando caminhos para a superação de suas 

dificuldades, aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 

 Assiduidade e pontualidade: comparecimento, frequência e permanência no local de trabalho bem como a observância dos horários; 

 Disciplina: dedicação à suas atividades e relacionamento com pais, alunos e demais servidores; 

 Eficiência: obtenção de resultados práticos e de qualidade na execução do trabalho, aplicação de zelo e dedicação em sua execução, 

utilização racional e cuidadosa dos materiais e equipamentos colocados à sua disposição ou sob sua responsabilidade, capacidade de 

identificar por si próprio a necessidade de continuidade de uma tarefa, sua conclusão ou início de outra, sem que lhe seja determinado, bem 

como o rendimento do trabalho executado. 

 Idoneidade moral: conduta pessoal ilibada dentro e fora do local de trabalho; 

Parágrafo Primeiro - Para avaliação do critério assiduidade e pontualidade serão observados os seguintes fatores: 
I – não apresentar nenhum tipo de falta para o trabalho, exceto para 01 (um) dia de afastamento das atividades mediante atestado médico ou 
odontológico mensal ou 01 (uma) declaração/atestado médico ou odontológico justificando as horas de afastamento para consulta mensal; 
II – o horário de chegada do profissional de acordo com o registro de cada unidade escolar, tomando como parâmetro o horário pré-estabelecido para 
início e término das aulas. 
 
 

Parágrafo Segundo -  Para avaliação do critério disciplina serão observados: 
I – a ordem necessária para a realização do trabalho, o atendimento às normas, a manutenção da sequência e execução objetivando resultados; 
II – responsabilidade pela aprendizagem de todos os alunos, promovendo oportunidades pertinentes com vistas á equidade e utilização de resultados 
de avaliações para replanejamento de ensino; 
III – equilíbrio diante de situações do cotidiano escolar tratando com urbanidade tanto alunos e servidores da instituição de ensino  quanto membros da 
comunidade externa; 
IV – participação em eventos de formação da Secretaria Municipal de Educação e outras atividades de formação destinadas à atualização e 
aperfeiçoamento profissional na área de atuação. 

Parágrafo Terceiro - Para avaliação do critério eficiência serão observados: 
I – participação ativa em reuniões pedagógicas da escola, contribuindo para a qualidade do ensino; 
II – participação de forma cooperativa em atividades coletivas das unidades escolares; 
III – planejamento diário concomitante com o planejamento anual atendendo as necessidades dos alunos; 
IV- trabalho com atividades diversificadas atendendo as necessidades específicas de aprendizagem; 
V – zelo pelo material permanente e de consumo fornecidos pela escola, capacidade de conscientização dos cuidados necessários com material 
permanente, evitando quebras e perdas.  Equilíbrio na distribuição e uso de materiais de consumo, respeitando a necessidade do coletivo e as 
possibilidades da instituição e da mantenedora. 

Parágrafo Quarto - Para avaliação do critério idoneidade moral serão observados: 
I – a conduta do servidor em consonância com os valores morais e éticos, preservando a imagem e a reputação do serviço público; 
II - atuação com honestidade e integridade no trato dos interesses da instituição, exercendo suas funções sem usufruir dos poderes ou facilidades 
delas decorrentes em proveito próprio ou em favorecimento a terceiros. 
Art. 2° - O preenchimento da ficha de avaliação deverá ocorrer mensalmente até o final do estágio probatório. 

Art. 3º - Situações de adiamento e suspensão da contagem do período de estágio probatório 
Parágrafo Primeiro- O adiamento ocorrerá nos casos de licenças ou afastamentos considerados de efetivo exercício, que excederem 60 (sessenta) 
dias do período da avaliação. Nesse caso, as etapas de avaliação deverão ser redimensionadas para a necessária adequação aos respectivos 
períodos. O estágio probatório será suspenso nos seguintes casos: 
I por um dia, para apresentação obrigatória em órgão militar; 
II por um dia, a cada três meses, para doação de sangue; 
III até oito dias consecutivos, por motivo de casamento; 
IV por cinco dias consecutivos, por motivo de falecimento (conforme grau de parentesco) 
V pelos dias necessários à: 
a) realização de provas ou exames finais, quando estudante matriculado em estabelecimento de ensino oficial reconhecido; 
b) participação de júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
II Por motivo das licenças previstas para: 
a) - Tratamento da própria saúde;  Acidente em serviço ou doença profissional; 

b) - Com o término dessas licenças, será retomada a contagem do tempo de serviço do servidor para efeito da avaliação de seu desempenho em 

estágio probatório. 

Parágrafo Segundo - Os requisitos estabelecidos neste artigo serão apurados mediante pontuações atribuídas ao comportamento 
profissional do funcionário, pelo seu chefe imediato, lançados em ficha apropriada de acordo com o modelo em anexo, segundo o seguinte critério: 
Sofrível:  2 pontos 
Médio: 4 pontos 
Regular:  6 pontos 
Bom: 8 pontos 
Ótimo: 10 pontos 
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I) -É condição essencial para permanência do funcionário no cargo, a obtenção média igual ou superior a 5,0 

(cinco) pontos. 

II) Durante o estágio probatório o funcionário deverá ser encaminhado a inquérito administrativo, se não satisfazer 

as exigências estabelecidas no § 1º, com base nos dados relativos ao desempenho das funções e desde 

que tenha sofrido pelo menos três advertências por escrito relacionadas ao cumprimento dos requisitos 

mencionados. 

III) Aos chefes de serviço compete fazer as anotações em livro ponto, livro ata ou ficha de avaliação, dos fatos que 

revelem infringência aos requisitos do estágio probatório, as quais servirão de fundamento para o inquérito 

previsto no parágrafo anterior. 

IV) Ao ser encaminhado para inquérito administrativo cabe ao Secretário de Administração compor a comissão que 

irá apurar os fatos e registros. 

Anexo único 

Avaliação de desempenho especial referente ao Estágio Probatório 
Funcionário: 
Cargo: 
Instituição: 
Admissão: 
Período que se refere a avaliação: 
INDICADORES A SEREM AVALIADOS 
Conceitos Sofrível Médio Regular Bom Ótimo Média 
Assiduidade 
pontualidade 

      

Disciplina       
Eficiência       
Idoneidade 
moral 

      

Total de 
pontos 

      

Nota: a média é obtida mediante a divisão da soma total de pontos por 4 (quantia de conceitos) 
Nome do avaliador: ___________________________________________________ 
Observações do avaliador: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________ 
Data da avaliação: ________________________ 

Avaliador: ___________________________________________________ 

Conceitos e pontuação 
Sofrível:  2 pontos 
Médio: 4 pontos 
Regular: 6 pontos 
Bom: 8 pontos 
Ótimo: 10 pontos 
 

 
 
 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Palácio do Diamante, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis. (18/05/2016). 
 
 
Angela Regina Mercer de Mello Nasser 
Prefeita Municipal 
 
 
Luiz Augusto Ciola 
Secretário Municipal de Administração 
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D E C R E T O   N 
o
   7 7 0 . 

 

 

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 PETER ALAN DE ALMEIDA DE OLIVEIRA para o cargo de Assessor Especial de Gabinte, Nível 15, do Quadro de Cargos de Provimento em 

Comissão, a partir do dia  02 de maio fluente, ficando exonerado do cargo de Gerente de Departamento de Cultura. 

 

PALÁCIO DO DIAMANTE, em 20 de maio de 2016. 

 

AAnnggeellaa  RReeggiinnaa  MMeerrcceerr  ddee  MMeelllloo  NNaasssseerr  

PPrreeffeeiittaa  MMuunniicciippaall  

 

 

 

Luiz Augusto Ciola 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

D E C R E T O   N 
o
   7 7 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 THAIS APARECIDA RIBEIRO, para o cargo de Gerente de Orçamento e Programação, Nível 12, do Quadro de Cargos de Provimento em 

Comissão, a partir do dia  10 de maio do corrente ano. 

 

PALÁCIO DO DIAMANTE, em 20 de maio de 2016. 

 

AAnnggeellaa  RReeggiinnaa  MMeerrcceerr  ddee  MMeelllloo  NNaasssseerr  

PPrreeffeeiittaa  MMuunniicciippaall  

 

 

 

Luiz Augusto Ciola 

Secretário Municipal de Administração 
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D E C R E T O   N 
o
   7 7 2 . 

 

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 CARLOS EDUARDO CARNEIRO para o cargo de Gerente de Manutenção Geral, Nível 12, do Quadro de Cargos de Provimento em 

Comissão, a partir do dia  02 de maio fluente, ficando exonerado do cargo de Assessor Administrativo. 

 

PALÁCIO DO DIAMANTE, em 20 de maio de 2016. 

 

AAnnggeellaa  RReeggiinnaa  MMeerrcceerr  ddee  MMeelllloo  NNaasssseerr  

PPrreeffeeiittaa  MMuunniicciippaall  

  

 

 

 

Luiz Augusto Ciola 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

D E C R E T O   N 
o
   7 7 3 . 

 

 

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 JOSÉ EDEGAR ALVES DOS SANTOS FILHO para o cargo de Procurador Geral,  do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, a partir 

do dia  02 de maio fluente, ficando exonerado do cargo de Assessor Jurídico. 

 

PALÁCIO DO DIAMANTE, em 20 de maio de 2016. 

 

 

AAnnggeellaa  RReeggiinnaa  MMeerrcceerr  ddee  MMeelllloo  NNaasssseerr  

PPrreeffeeiittaa  MMuunniicciippaall  

 

 

 

Luiz Augusto Ciola 

Secretário Municipal de Administração 
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D E C R E T O   N 
o
   7 7 4. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com art. 66 da Lei Orgânica do Município, 

combinado com o art. 5
º
 da lei municipal n

o
 1.559, de 02 de dezembro de 1997. 

 

Considerando que o membro componente constante no Art. 1º,  não mais faz parte do Quadro do Magistério Municipal, conforme memorandos nºs 

107/2016 e 111/2016, exarados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e considerando também a necessidade de se adequar corretamente 

o Decreto de nº 467/2011, indica  novos membros que farão parte do Conselho em substituição aos desligados, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1
º
.  O Conselho Municipal de Educação terá mandato de 03 (três) anos, e fica assim constituído: 

 

ANNE ELIZE DE SOUZA WROBEL em substituição a Professora Julieta Alves Prestes, que solicitou sua exoneração. 

; 

b) MAGDA CASTILHO PUCHALSKI em  substituição  a    Professora Lucimara Aparecida Meira Mittelsdt,  que   solicitou desligamento. 

 

Art. 2
º
.  Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Diamante, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis. 

 

Angela Regina de Mello Nasser 

Prefeita Municipal 
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