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TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 

EDITAL DE HABILITAÇÃO 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES comunica aos interessados na Tomada de Preços nº 012/2021, que após a análise da 

documentação foi considerada habilitada a empresa: 

EMPRESA CLASSIFICAÇÃO 

 

OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI 

 

1º 

 

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, dará vistas ao respectivo processo licitatório, 

a qualquer interessado que se sinta prejudicado, para interposição de recurso. 

Tibagi, 12 de novembro de 2021 

  

ROGER VINICIUS SANTOS BITTENCOURT 

Presidente da Comissão de Licitações 

 

ALINE MENDES DE MOURA RENTZ 

Membro 

JOCEMAR MAURICIO DE SOUZA 

Membro 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021 
 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos da legislação vigente, leva ao conhecimento das empresas interessadas, que realizará 
licitação, tipo menor preço, na modalidade de Tomada de Preços, às 9 horas, do dia 02 de dezembro de 2021, em sua sede administrativa, sita à 
Praça Edmundo Mercer nº 34, Tibagi/PR, cujo objeto é contratação de empresa para a execução de serviços de infraestrutura com terraplanagem e 
drenagem para a nova creche da localidade de São Bento, Distrito de Alto do Amparo, neste Município. O valor máximo da licitação é de R$ R$ 
330.846,84 (trezentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). O Edital completo será fornecido no Setor de 
Licitações, da Prefeitura Municipal de Tibagi, pelo telefone (42) 3916-2129, pelo e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site www.tibagi.pr.gov.br. 
 

Tibagi, 12 de novembro de 2021 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2021 
 

O  MUNICÍPIO  DE  TIBAGI/PR,  nos  termos  da  legislação  vigente,  torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de 
Pregão, às 9 horas, do dia 25 de novembro de 2021, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo  Mercer  nº  34,  cujo  objeto é aquisição de 
uniforme escolar. O valor máximo da licitação é de R$ 51.200,00  (cinqüenta e um mil e duzentos reais). O  Edital  completo  será  fornecido,  no  Setor  
de Licitações,  da  Prefeitura  Municipal  de  Tibagi,  no  e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br,  no  site  www.tibagi.pr.gov.br ou www.licitanet.com.br.  
 

Tibagi, 12 de novembro de 2021 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2021 
 

O  MUNICÍPIO  DE  TIBAGI/PR,  nos  termos  da  legislação  vigente,  torna público, que realizará licitação do tipo "maior lance ou oferta", na 
modalidade de Pregão, às 10h30min, do dia 25 de novembro de 2021, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo  Mercer  nº  34,  cujo  objeto 
é a concessão onerosa de uso de espaço público, mediante contrato, destinado à exploração dos espaços reservados no Parque Linear Reinhard 
Maack. O valor mínimo da licitação é de R$ 23.040,00 (vinte e três mil e quarenta reais). O  Edital  completo  será  fornecido,  no  Setor  de Licitações,  
da  Prefeitura  Municipal  de  Tibagi,  no  e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br,  no  site  www.tibagi.pr.gov.br ou www.licitanet.com.br.  
 

Tibagi, 12 de novembro de 2021 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 

http://www.tibagi.pr.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2021 

 
O  MUNICÍPIO  DE  TIBAGI/PR,  nos  termos  da  legislação  vigente,  torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de 
Pregão, às 14 horas, do dia 25 de novembro de 2021, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo  Mercer  nº  34,  cujo  objeto é aquisição de 
alevinos. O valor máximo da licitação é de R$ 15.970,00  (quinze mil, novecentos e setenta reais). O  Edital  completo  será  fornecido,  no  Setor  de 
Licitações,  da  Prefeitura  Municipal  de  Tibagi,  no  e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br,  no  site  www.tibagi.pr.gov.br ou www.licitanet.com.br.  
 

Tibagi, 12 de novembro de 2021 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2021 
 

O  MUNICÍPIO  DE  TIBAGI/PR,  nos  termos  da  legislação  vigente,  torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de 
Pregão, às 9 horas, do dia 26 de novembro de 2021, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo  Mercer  nº  34,  cujo  objeto é aquisição de 
um veículo novo. O valor máximo da licitação é de R$ 83.048,3 (oitenta e três mil, quarenta e oito reais e trinta e três centavos). O  Edital  completo  
será  fornecido,  no  Setor  de Licitações,  da  Prefeitura  Municipal  de  Tibagi,  no  e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br,  no  site  www.tibagi.pr.gov.br ou 
www.bll.org.br.  
 

Tibagi, 12 de novembro de 2021 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2021 
 

O  MUNICÍPIO  DE  TIBAGI/PR,  nos  termos  da  legislação  vigente,  torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de 
Pregão, às 14 horas, do dia 26 de novembro de 2021, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo  Mercer  nº  34,  cujo  objeto é aquisição de 
DOCES. O valor máximo da licitação é de R$ 54.148,75 (cinqüenta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). O  Edital  
completo  será  fornecido,  no  Setor  de Licitações,  da  Prefeitura  Municipal  de  Tibagi,  no  e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br,  no  site  
www.tibagi.pr.gov.br ou www.licitanet.com.br.  

 
Tibagi, 12 de novembro de 2021 

 
ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação, constante do Processo nº 366/2021, Inexigibilidade de Licitação nº 046/2021, conforme Parecer 

Jurídico n°776/2021, para formalizar contrato com a empresa ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIÁRIAS MUNICIPAIS - 

APEPREV, CNPJ 05.763.089/0001-61, com base no inciso II, do art. 25, da lei nº 8.666/93. 

 

Tibagi,12 de novembro de 2021 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 
EXTRATOS DE CONTRATOS 
 
TERMO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TAXI 
PERMITENTE    : MUNICÍPIO DE TIBAGI 
PERMISSIONÁRIO: MAURO JOSÉ MENDES 
LICITAÇÃO     : CONCORRÊNCIA PUBLICA 2/2021 
OBJETO        : SERVIÇO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROD EM VEÍCULO DA CATEGORIA AUTOMÓVEL, NA MODALIDADE TAXI 
VIGÊNCIA      : Início: 22/10/2021 Término: 21/10/2031 
ASSINATURA    : 22/10/2021 
 
ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA 
PERMITENTE    : MUNICIPIO DE TIBAGI 
PERMISSIONARIA: MAGNUM DIEGO TURRA 05260919912 
OBJETO        : PRORROGA CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESPAÇO RESERVADO A 
LANCHONETE, LOCALIZADA NO PARQUE LINEAR REINHARD MAACK, NESTA CIDADE, COM ÁREA TOTAL DE 12M

2
 

LICITAÇÃO     : Dispensa de Licitação : 58/2021 
VIGÊNCIA      : Início: 15/10/2021 Término: 14/10/2022 
ASSINATURA    : 15/10/2021 
 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.licitanet.com.br/
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ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA 
PERMITENTE    : MUNICIPIO DE TIBAGI 
PERMISSIONARIA: PEDRO LUCAS UBALDO 10306211955 
LICITAÇÃO     : Dispensa de Licitação : 48/2020 
OBJETO        : PRORROGA CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESPAÇO RESERVADO A 
LANCHONETE, LOCALIZADA NO PARQUE LINEAR REINHARD MAACK, NESTA CIDADE, COM ÁREA TOTAL DE 12M

2
 

VIGÊNCIA      : Início: 21/08/2021 Término: 20/08/2022 
ASSINATURA    : 21/08/2021 
 
TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA 
PERMITENTE    : MUNICIPIO DE TIBAGI 
PERMISSIONARIA: DAIANE CRISTINA ALMEIDA 07776935930 
LICITAÇÃO     : Pregão Eletrônico 142/2021 
OBJETO        : CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESPAÇO RESERVADO A LANCHONETE, 
LOCALIZADA NO PARQUE LINEAR REINHARD MAACK, NESTA CIDADE, COM ÁREA TOTAL DE 12M

2
 

Vigência      : Início 10/08/2021 Término: 09/08/2023 
Assinatura    : 10/08/2021 
 
TERMO DE RESILIÇÃO AO TERMO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TAXI 
PERMITENTE    : MUNICIPIO DE TIBAGI 
PERMISSIONARIA: ROBERTO CARLOS BUENO DOS SANTOS 
LICITAÇÃO     : CONCORRÊNCIA  
OBJETO        : SERVIÇO DE TRANSPOTE DE PASSAGEIROD EM VEÍCULO DA CATEGORIA AUTOMÓVEL, NA MODALIDADE TAXI 
ASSINATURA    : 22/09/2021 
 
 

LEI N° 2.881 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de Tibagi, 

Estado do Paraná, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 

regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza à adesão a plano 

de benefícios de previdência complementar, e dá outras providências. 

 
 

O Prefeito Municipal de Tibagi, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Tibagi, o Regime de Previdência Complementar – RPC, a que se referem 

os § 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal. 
§ 1º. A adesão e permanência ao regime de previdência complementar terá caráter facultativo, e será ofertado nos termos 

desta Lei e regulamento próprio. 
§ 2º.O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS aos 

servidores públicos titulares de cargos efetivos de quaisquer dos poderes, que ingressarem no serviço público do Município de Tibagi, a partir da data 
de início da vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS. 

§ 3º. Para os efeitos desta Lei e aplicação dos regulamentos da entidade de previdência complementar, serão aplicadas as 
seguintes definições: 

I. Regime de previdência complementar: é o sistema protetivo que visa garantir renda complementar à aposentadoria ou 

pensão por morte aos participantes ou seus dependentes, composto de normas inerentes à gestão, participação, patrocínio, contribuição, 

capitalização, benefícios e demais direitos e obrigações inerentes; 

II. Plano de benefícios previdenciários complementares: é o conjunto de obrigações e direitos constante de um 

regulamento, que disciplina o custeio e a complementação de benefícios previdenciários dos servidores municipais de Tibagi e que prevê a 

independência patrimonial, contábil e financeira, bem como a inexistência de qualquer tipo de solidariedade, em relação aos demais planos de igual 

natureza administrados pela entidade gestora conveniada; 

III. Participante: é o servidor municipal vinculado ao plano de benefícios complementares previdenciários, nos termos desta 

Lei e de regulamento próprio; 

IV. Patrocinador: o Município de Tibagi, por meio dos seus Poderes Executivo e Legislativo; 

V. Assistido: é o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada; 

VI. Benefício de risco: é aquele que depende de evento cuja data de ocorrência não pode ser prevista, como morte ou 

invalidez; 

VII. Benefício programado: é aquele cuja a data de início da concessão pode ser estimada pelo participante, com base na 

projeção de cumprimento dos requisitos de concessão; 

VIII. Contribuição de risco: é a contribuição de caráter opcional para cobertura de benefícios de risco; 
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IX. Contribuição normal: é contribuição mensal dos participantes e patrocinadores, de caráter obrigatório, com o objetivo de 

constituir as reservas individuais, que servirão de base para a concessão dos benefícios programados, e de custear despesas administrativas da 

entidade gestora do Regime de Previdência Complementar; 

X. Contribuição voluntária: é a contribuição ou aporte não obrigatórios, realizados pelos participantes, sem contrapartida do 

patrocinador; 

XI. Contribuição definida: é a modalidade em que o valor do benefício complementar é estabelecido apenas no momento da 

sua concessão, com base no saldo acumulado resultante das contribuições vertidas ao plano e da rentabilidade das aplicações durante a fase 

contributiva; 

XII. Regulamento: é o conjunto de normas disciplinadoras do plano de benefícios previdenciários complementares; 

XIII. Base de contribuição: é a parcela da remuneração que sofrerá a incidência da alíquota de contribuição ao plano de 

benefícios complementares de previdência. 

Art. 2º. O Município de Tibagi é o patrocinador do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar de que 
trata esta Lei, sendo representado pelo Chefe do Poder Executivo, que poderá delegar esta competência. 

Parágrafo único: A representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes para a celebração de convênio 
de adesão e suas alterações, retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento e para manifestação acerca da aprovação ou da alteração de 
plano de benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos. 

Art. 3º. O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos 
titulares de cargos efetivos e pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do 
patrocinador ao plano de benefícios previdenciários administrado pela entidade fechada de previdência complementar. 

Art. 4º. A partir do início de vigência do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, independentemente 
da inscrição do servidor como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que 
trata o art. 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS do Município de Tibagi aos segurados definidos 
no art. 3° desta Lei. 

Art. 5º. Os servidores definidos no art. 3° desta Lei, que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início 
da vigência do Regime de Previdência Complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser regulamentada, no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da vigência do Regime de Previdência Complementar. 

Parágrafo único: O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o 
disposto no art. 4º desta Lei. 

Art. 6º. O Regime de Previdência Complementar de que trata o art. 1º será oferecido por meio de adesão ao plano de 
benefícios já existente ou plano próprio em entidade de previdência complementar. 

 
CAPÍTULO II 

DO PLANO DE BENEFÍCIOS 
Seção I 

Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios 
 

Art. 7º. O plano de benefícios previdenciário estará descrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes 
Leis Complementares, e dos normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a todos os servidores do 
Município de Tibagi de que trata o art. 3º desta Lei 

Art. 8º. O Município de Tibagi somente poderá ser patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de 
contribuição definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, 
inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados e/ou portados e os 
benefícios pagos.  

§1º. O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não programados que:   
I.  Assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte do participante; e   

II. Sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante. 

§2º. Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo, o plano de benefícios previdenciários poderá prever a 
contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico. 

§3º. O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada 
junto à sociedade seguradora. 

§4º. Todos os requisitos para aquisição, manutenção, portabilidade e perda da qualidade de participante, assim como os 
requisitos de elegibilidade e a forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar de forma clara nos regulamentos dos planos 
de benefícios, observadas todas as disposições das Leis Complementares Federais nºs 108 e 109/2001 e das normas dos órgãos reguladores das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

 
Seção II 

Do Patrocinador 
 

Art. 9º. O Município de Tibagi é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas transferências das contribuições 
descontadas dos seus servidores ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, no convênio de adesão e no regulamento. 

§1º.As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas, de forma centralizada, pelos poderes, incluídas suas 
autarquias e fundações, e em hipótese alguma poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes. 

§2º. O Município de Tibagi será considerado inadimplente em caso de descumprimento, por quaisquer dos poderes, 
incluídas suas autarquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de benefícios.  

Art. 10. Deverão estar previstas, expressamente, no convênio de adesão ao plano de benefícios administrado pela 
entidade de previdência complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo:  

I. A não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em relação a outros patrocinadores; 

instituidores, averbadores; planos de benefícios e entidade de previdência complementar; 
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II. Os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções previstas para os casos de atraso no envio 

de informações cadastrais de participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições; 

III.  Que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de pagamento 

ou de repasse de contribuições será revertido à conta individual do participante a que se referir a contribuição em atraso; 

IV. Eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de contribuições, a ser realizado pelo Ente Federativo; 

V. As diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e transferência de gerenciamento 

da administração do plano de benefícios previdenciário; 

VI. O compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os patrocinadores vinculados ao plano de 

benefícios sobre o inadimplemento de patrocinador em prazo superior a noventa dias no pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer 

obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis. 

 
Seção III 

Dos Participantes 
 

Art. 11. Podem se inscrever como participantes do Plano de Benefícios todos os servidores municipais do Município de 
Tibagi, vinculados ao plano de benefícios complementares previdenciários, nos termos desta Lei e de regulamento próprio 

Art. 12. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios o participante que: 

I. Esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista 

II. Esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento de remuneração, inclusive 

para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos entes da federação; 

III. Optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do regulamento do plano de benefícios. 

§1º. O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, 
observada a legislação aplicável. 

§2º. Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao 
cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios, nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador, na forma definida 
no regulamento do respectivo plano. 

§3º. Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua contribuição ao plano de benefícios. 
§ 4º. O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, quando o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der 

sem prejuízo do recebimento da remuneração. 
§ 5°. As disposições de que tratam o inciso I e § 3° deste artigo terão aplicação desde que previsto na Lei Orgânica 

Municipal e/ou Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Tibagi. 
Art. 13. Os servidores referidos no art. 3º desta Lei, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e que tenham ingressado no serviço público após a instituição do Regime de Previdência 
Complementar serão automaticamente inscritos no respectivo plano de benefícios de previdência complementar desde a data de entrada em exercício.  

§ 1º. É facultado aos servidores referidos no caput deste artigo manifestarem a ausência de interesse em aderir ao plano 
de benefícios patrocinado pelo Município de Tibagi, sendo seu silêncio ou inércia, no prazo de noventa dias após sua inscrição automática na forma do 
caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à inscrição.   

§2º. Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1º deste artigo ocorrer no prazo de até noventa dias da data da 
inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de anulação 
atualizadas nos termos do regulamento.  

§3º. No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será 
devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante. 

§4º. Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios, fica assegurado 
ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefícios. 

 
Seção IV 

Das Contribuições 
 

Art. 14. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao RPPS 
estabelecidas na Lei Municipal que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto no 
inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 

§1º. A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado o disposto no regulamento do plano de 
benefícios. 

§2º. Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais, de caráter voluntário, sem contrapartida do 
Patrocinador, na forma do regulamento do plano de benefícios  

Art. 15. O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida às contribuições normais 
dos participantes que atendam, concomitantemente, às seguintes condições: 

I. Sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 1º ou art. 5º desta Lei; e 

II. Recebam remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o art. 4º desta Lei, observado o disposto no inciso XI 

do art. 37 da Constituição Federal.  

§1º. A contribuição do patrocinador será paritária à do participante sobre a parcela que exceder o limite máximo a que se 
refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei. 

§2º. Observadas as condições previstas no § 1º deste artigo e no disposto no regulamento do plano de benefícios, a 
contribuição do patrocinador não poderá exceder ao percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). 

§3º. Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I e II do caput deste artigo não terão 
direito à contrapartida do Patrocinador. 
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§4º. Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições 
descontadas diretamente da remuneração dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso II deste 
artigo, estejam inscritos no plano de benefícios. 

§5º. Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as 
contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização monetária e consectários de mora estabelecidos no Convênio, regulamento e plano 
de custeio do respectivo plano de benefícios, ficando o Patrocinador desde já autorizado a adotar as providências necessárias para o regular 
adimplemento de suas obrigações junto ao plano de benefícios. 

Art. 16. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá controle individual das 
reservas constituídas em nome do participante e registro das contribuições deste e das dos patrocinadores. 

 
Seção V 

Do Processo de Seleção da Entidade 
 

Art. 17.Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com entidade fechada de previdência 
complementar, em conformidade com a legislação federal pertinente, que será responsável pela gestão do plano de benefícios complementares 
previdenciários. 

§1°. A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do Plano de Benefícios será precedida de 
processo seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência e que contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade e 
solidez financeira elementos indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de benefícios. 

§2º. A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, com vigência por prazo indeterminado. 
§3º. O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros Municípios desde que seja demonstrado o efetivo 

cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo. 
 
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 18. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo do Município de Tibagi que percebam remuneração do cargo 

acima dos valores do limite máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social, ficam 
condicionadas ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar previsto na forma do art. 3º desta Lei, ressalvadas as nomeações das 
áreas de educação, saúde e segurança. 

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão ao 
plano de benefício previdenciário de que trata esta Lei, mediante abertura em caráter excepcional de créditos especiais. 

Parágrafo único. O valor do aporte inicial de que trata o caput não poderá exceder o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
reais). 

Art. 20. O Poder Executivo poderá instituir um Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC) nos 
termos da legislação vigente e na forma regulamentada pelo Município de Tibagi. 

§1º. Compete ao CAPC acompanhar a gestão dos planos de previdência complementar, os resultados do plano de 
benefícios, recomendar a transferência de gerenciamento, além de outras atribuições e responsabilidades em caráter consultivo, definidas em 
regulamento.  

§2º. O CAPC será composto por 05 (cinco) membros escolhidos sendo 02 (dois) entre os representantes, 02 (dois) pelo 
patrocinador e 01 (um) entre os assistidos, que entre si escolherão o Presidente. 

§3º. Os membros do CAPC deverão ter formação superior completa, e atender aos requisitos técnicos mínimos e 
experiência profissional definidos em regulamento. 

Art. 21. O Poder Executivo nomeará comissão para implementar as medidas necessárias a implantação, adesão a 
entidade e plano previsto no art. 17, e funcionamento do regime de que trata esta Lei. 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

Palácio do Diamante, aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um (12/11/2021). 

 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA N° 2.797/2021 

 
  A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n

o 
211, de 

10/06/2021 e, em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais SIM/AM 
– Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,   

RESOLVE: 
 

  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 3 (três diárias) em favor do servidor RAFAEL DE OLIVEIRA, matrícula 
2775379, CPF n

o
 078.810.429-23, de acordo com a seguinte viagem: 

  

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

17/11/2021 
20/11/2021 

Foz do Iguaçu/PR – Congresso Previdenciário CRUZE AZJ 5476 

VALOR TOTAL............ R$ 600,00 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 2.798/2021 
    
  A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n

o 
211, de 

10/06/2021 e, em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais SIM/AM 
– Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,  

RESOLVE: 
 
  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 3 (três) diárias em favor da servidora LENISE ASTEGHER MARTINS GOMES 
matrícula 164267, CPF n

o
 034.816.849-75, de acordo com a seguinte viagem: 

 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

17/11/2021 
20/11/2021 

Foz do Iguaçu/PR – Congresso Previdenciário CRUZE AZJ 5476 

VALOR TOTAL R$............... R$ 600,00 

                  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 2.799/2021 
 

  A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n
o 

211, de 
10/06/2021 e, em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais SIM/AM 
– Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,  

RESOLVE: 
 
  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 3 (três) diárias em favor da servidora ADRIELLY GOMES PEREIRA, matrícula 
2776375, CPF n

o
 061.014.679-37, de acordo com a seguinte viagem: 

 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

17/11/2021 
20/11/2021 

Foz do Iguaçu/PR – Congresso Previdenciário CRUZE AZJ 5476 

VALOR TOTAL R$............... R$ 600,00 

                  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 2.800/2021 
 

    A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n
o
 

211, de 10/06/2021, e em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais 
SIM/AM – Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,  

RESOLVE: 
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  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1/2 (meia) diária em favor da servidora ANA CRISTINA DE LIMA, matrícula 
189286, CPF n

o
 053.801.149-11, de acordo com a seguinte viagem: 

  

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

20/10/2021 
20/10/2021 

Campo Largo/PR – Acompanhar paciente em transferência de 
hospital  

AMBULÂNCIA 
BBU 7905 

VALOR TOTAL............ R$ 100,00 

                  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 2.801/2021 
 

   A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n
o
 

211, de 10/06/2021, e em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais 
SIM/AM – Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,  
   

RESOLVE: 
 

  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1/4 (um quarto) de diária em favor do servidor JOILSON ELEOTÉRIO DA LUZ, 
matrícula 56251, CPF n

o 
030.696.799-51, de acordo com a seguinte viagem:  

 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

21/10/2021 
21/10/2021 

Castro/PR – Transporte de beneficiário para perícia BPC MOBI BBC 8138 

VALOR TOTAL............ R$ 50,00 

           
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 2.802/2021 
 

  A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n
o
 211, de 

10/06/2021, e em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais SIM/AM 
– Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,  

RESOLVE: 
 

  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1/2 (meia) diária em favor do servidor JOILSON ELEOTÉRIO DA LUZ, 
matrícula 56251, CPF n

o 
030.696.799-51, de acordo com a seguinte viagem:  

 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

27/10/2021 
27/10/2021 

Ponta Grossa/PR – Transporte de beneficiário para perícia 
BPC 

SANDERO  
BCK 4305 

VALOR TOTAL............ R$ 100,00 

                  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA N° 2.803/2021 

 
   A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n

o
211, 

de 10/06/2021 e, em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais 
SIM/AM – Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,     

RESOLVE: 
 

  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1/2 (meia) diária em favor do servidor EDSON APARECIDO MARTINS, 
matrícula 57088, CPF n

o
 019.273.409-18 de acordo com a seguinte viagem: 

 

     SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

25/09/2021  
25/09/2021 

Siqueira Campos/PR – Serviços da Secretaria de Transportes  FORD CARGO  
AYM 5G62 

VALOR TOTAL............ R$ 100,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA N° 2.804/2021 

 
   A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n

o
211, 

de 10/06/2021 e, em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais 
SIM/AM – Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,     

RESOLVE: 
 
  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1/2 (meia) diária em favor do servidor EDSON APARECIDO MARTINS, 
matrícula 57088, CPF n

o
 019.273.409-18 de acordo com a seguinte viagem: 

        

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

03/11/2021  
03/11/2021 

Siqueira Campos/PR – Serviços da Secretaria de Transportes  FORD CARGO  
AYM 5G62 

VALOR TOTAL............ R$ 100,00 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 2.805/2021 
 

   A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n
o 

211, de 10/06/2021 e, em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais 
SIM/AM – Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,   

RESOLVE: 
 

  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1/2 (meia) diária em favor do servidor MARCEL ANTOINE BORGO, matrícula 
55905, CPF n

o
 015.241.849-00, de acordo com a seguinte viagem:  

 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

13/11/2021  
13/11/2021 

Ponta Grossa/PR – Transporte de atletas Copa Voleibol  MICROÔNIBUS 
BBD 1694 

VALOR TOTAL............ R$ 100,00 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
PORTARIA N° 2.806/2021 

 
   A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n

o 

211, de 10/06/2021 e, em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais 
SIM/AM – Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,   

RESOLVE: 
 

  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1/2 (meia) diária em favor do servidor MARCEL ANTOINE BORGO, matrícula 
55905, CPF n

o
 015.241.849-00, de acordo com a seguinte viagem:  

 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

14/11/2021  
14/11/2021 

Ponta Grossa/PR – Transporte de atletas Copa Voleibol  ÔNIBUS BAI 8790 

VALOR TOTAL............ R$ 100,00 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

PORTARIA N° 2.807/2021 
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   A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto n
o 

211, de 10/06/2021 e, em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais 
SIM/AM – Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,   

RESOLVE: 
 

  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1/4 (um quarto) de diária em favor do servidor LUCIO ROBERTO SIMÃO, 
matrícula 53716, CPF n

o
 702.575.589-34, de acordo com a seguinte viagem:  

 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

13/11/2021  
13/11/2021 

Ponta Grossa/PR – Acompanhar atletas Campeonato 
Basquetebol de Ponta Grossa 

MICROÔNIBUS BBD-1693 

VALOR TOTAL............ R$ 50,00 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 12 de novembro de 2021. 

 
DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DO “CONSEG DISTRITO ALTO DO AMPARO SÃO BENTO- TIBAGI”   

                                             Rua Donato Novaes Taques – Distrito de Alto do Amparo, Localidade de São Bento – Tibagi – Pr.   
 

 

Tibagi-Pr, 09 de novembro de 2021.  

 

 
1. Nos termos do Regulamento dos CONSEGs do Paraná (Anexo ao Decreto Estadual nº 5.381, de 24 de outubro de 2016), ficam convocadas as 
eleições para a nova gestão do Conselho de Segurança do Distrito de Alto do Amparo São Bento – Tibagi, município de Tibagi-Pr, com mandato para o 
biênio 2021 – 2023.  

 
 
2. A Presidência do processo eleitoral será exercida conjuntamente pelos Membros Natos (Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda 

Patrimonial Municipal) do CONSEG, em sistema de responsabilidade solidária. 
 

 
3. As chapas concorrentes deverão ser apresentadas por Requerimento de Inscrição de Chapa, 
conforme modelo disponível no site da Coordenação Estadual dos CONSEGs, devidamente 
acompanhado dos respectivos Atestados de Antecedentes Criminais de todos os inscritos, 
disponível gratuitamente através do site da Polícia Federal, protocolado junto aos Membros 
Natos, a partir do dia 10 de Novembro de 2021, até o início da eleição, no pavilhão da Igreja 
Católica do São Bento, cito a Av. Donato Marcondes, Distrito de Alto do Amparo, localidade de 
São Bento.  
 
 
4. As eleições ocorrerão no dia 25 de Novembro de 2021, em caso de chapa única a eleição será 
por aclamação, com início previsto para às 18h00 min e término às 20h00, no pavilhão da 
Igreja Católica do São Bento, cito a Av. Donato Marcondes, Distrito de Alto do Amparo, 
localidade de São Bento. 
 

 
5. Para se candidatar é necessário residir, trabalhar, estudar ou representar organização que atue na área de circunscrição do 

“CONSEG DISTRITO DE ALTO DO AMPARO SÃO BENT – TIBAGI” ser voluntário, ter idade mínima de 18 anos, ter conduta ilibada e idoneidade 
moral, a ser conferida pela Coordenação Estadual dos CONSEGs, necessária para o exercício das funções junto ao CONSEG. 
 
6. Poderão votar e ser votados os membros das chapas participantes e a comunidade que por meio de comprovante, residir, trabalhar, estudar ou 
representar organização que atue na área de circunscrição do “CONSEG DISTRITO DE ALTO DO AMPARO SÃO BENTO – TIBAGI” do município de 
Tibagi, e ter idade mínima de 18 anos. 
 
 

7. A composição mínima de chapa concorrente ao processo eleitoral será, obrigatoriamente, de Presidente, Vice-Presidente, 1º 
Secretário e 1° Tesoureiro, que integrarão a Diretoria Executiva. As funções de 2º Secretário e 2º Tesoureiro, ambos integrantes da Diretoria 
Executiva, bem como os 3 (três) Membros para composição do Conselho Fiscal são opcionais.   

 
 
8. Caso apenas uma chapa se habilite ao processo eleitoral, a eleição se dará por aclamação. 
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COMISSÃO ELEITORAL 
 

 
 

______________________________________________________ 
Sargento Claudinei Martins  

Polícia Militar - 26º BPM/3ª Cia./2º Pel./DPM 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Dra. Sandra Mara Nepomuceno  

Polícia Civil - DP 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Donizethe Sales  

Guarda Patrimonial de Tibagi  
 
 

 
_______________________________________________________ 

Maria Silmara Mendes 
1º Secretário  

 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Celma Divina de Andrade  

2º Secretário 
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