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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 010/2022 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado do Concurso 
Público Nº 001/2019, Torna Pública a convocação do pessoal constante da listagem abaixo, para no prazo máximo de até 10 (dez) 

dias corridos, contados a partir da data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município, comparecer à Gerência de Recursos 
Humanos (GRH), localizada no piso térreo do Palácio dos Diamante, sede do Poder Executivo Municipal, sito à Praça Edmundo 
Mercer, 34, Centro, Tibagi – PR, no horário das 08h00min às 12h00min ou das 13h00min às 17h00min, a fim de realizar os 
procedimentos necessários para sua admissão. 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

39º MATUSALÉM GONÇALVES DA SILVA Ampla Concorrência 

 
1.O (a) candidato(a) convocado(a) deve apresentar os seguintes documentos à Gerencia de Recursos Humanos, a fim de comprovar que foram 
satisfeitas as condições previstas no edital do Concurso Público nº 001/2019 para ingresso: 
 
 

a) Fotografia recente, em tamanho 3x4, colorida; 
b) Carteira de identidade (RG) em original e fotocópia; 
c) Cadastro da Pessoa Física (CPF) em original e fotocópia;  
d) Carteira Profissional em original e fotocópia (parte onde consta número da carteira, qualificação civil e contratos de trabalho); 
e) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP em original e fotocópia; 
f) Comprovante de quitação eleitoral e gozo aos direitos politícos; 
g) Certidão de nascimento, casamento ou documento comprobatório de convivência em união estável (conforme o estado cívil do candidato) em 
original e fotocópia; 
h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos (se houver), em original e fotocópia; 
i) Declaração de situação vacinal atualizada do candidato e filhos menores de 14 anos; 
j) Comprovante de quitação com as obrigações militares em original e fotocópia; 
k) Comprovação do endereço residencial em fotocópia; 
l) Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e 
controladas, salvo os casos de acumulação expressas em lei; (pode ser assinada no ato de apresentação dos demais documentos a GRH); 
m) Comprovação de aptidão de saúde física e mental de capacidade laboral, através de Saúde Ocupacional, devendo ser custeado pelo candidato (a); 
n) Certidões negativas de antecedentes criminais em níveis Estadual, Federal e Policia Civil; 
o) Comprovante de naturalização brasileira (em caso de estrangeiro); 
p) Comprovação de escolaridade e/ou formação profissional exigida para o exercício do cargo conforme anexo I do Edital de Abertura do Concurso 
001/2019; 
q) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nomeação no cargo 

público . 
 

2. O não atendimento a esta convocação dentro do prazo determinado de 10 dias corridos, bem como a não apresentação dos documento 
necessários, impedirão a contratação, desclassificando o (a) candidato(a), podendo ser chamado(a) o (a) candidato(a) subsequente na ordem de 
classificação geral para o mesmo cargo. 
 

3. Os documentos pessoais originais serão devolvidos ao(a) candidato(a) no ato de sua apresentação, pois servirão apenas para conferência com as 
fotocópias. 
 

4. Após a contratação, o(a) candidato(a) admitido(a) compromete-se a manter atualizado o seu cadastro, informando à GRH quaisquer alterações em 
seus dados pessoais, documentos, endereço residencial e números de telefone para contato. 
 

5. Se o(a) candidato(a) não apresentar interesse em assumir a vaga, poderá encaminhar sua Desistência pelo e-mail rh@tibagi.pr.gov.br, dentro do 
prazo de 10 dias após a publicação deste Edital, possibilitando que a Prefeitura Municipal de Tibagi convoque o(a) próximo(a) candidato(a) contante na 
lista de classificação, se houver. 
 
 

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

 

 
ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 

 
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 09 de março de 2022, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é aquisição de EPI’s, 
(equipamentos de segurança individual). O valor máximo da licitação é de R $80.350,00 (oitenta mil, trezentos e cinquenta reais). O Edital completo 
será fornecido, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Tibagi, no e-mail licitacaopmt@hotmail.com, no site www.tibagi.pr.gov.br ou 
www.licitanet.com.br.  
 

Tibagi, 23 de fevereiro de 2022 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
 

 

 
RESOLUÇÃO Nº. 01/2022 

 
 

Aprova REGIMENTO INTERNO 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 2.865 

de 31/08/2021, e CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de 2022 
 

 
APROVA 

 
Art. 1º - Regimento Interno deste Conselho. 

 
Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
 

 
Tibagi, 23 de fevereiro de 2022. 

 
 

 
Carlos Alberto Fernandes  

Presidente 
 
 

REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMIRARES: 

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, criado pela Lei Municipal n° 2.865 
de 31 de agosto de 2021. 

Art. 2º O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, funcionará nas instalações fornecidas pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência 
Social. 

§ 1º. Cabe à administração pública fornecer a estrutura administrativa e institucional necessária ao adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, devendo para tanto instituir dotação orçamentária específica; 

§ 2º. A dotação orçamentária a que se refere o parágrafo anterior deverá contemplar os recursos necessários ao custeio das atividades 
desempenhadas pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, inclusive para as despesas com capacitação dos conselheiros, pagamento de 
serviços de terceiros, publicações, material de consumo, deslocamento dos conselheiros a eventos e outras despesas. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 

Art. 3º O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, na forma do disposto no art. 5º, da Lei Municipal nº 2.865 de 31 de agosto de 2021, é 
composto de 10 (dez) membros efetivos, sendo 05 (cinco) representantes governamentais e 05 (cinco) representantes da sociedade civil organizada. 

http://www.licitanet.com.br/
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§ 1º. A função de membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

SEÇÃO I 

DOS REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS 

Art. 4º.  Os representantes governamentais junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi serão indicados pelo Chefe do Executivo nos 15 
(quinze) dias subseqüentes à sua posse. 

§ 1º. Será indicado pelo Chefe do Executivo, 01 representante das seguintes secretarias municipais: 

I – Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social; 

II – Secretaria Municipal de Saúde; 

III – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

IV - Secretaria Municipal de Esportes e Recreação Orientada; 

§ 2º. Será indicado pelo presidente da Câmara de Vereadores, 01 representante do Poder Legislativo. 

§ 3º. Para cada titular, será indicado um suplente, que substituirá aquele em caso de ausência ou impedimento, de acordo com o que dispuser este 
Regimento Interno; 

§ 4º. No caso de reiteração de faltas injustificadas, prática de conduta incompatível com a função e/ou outras situações previstas em lei ou neste 
Regimento, o Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi encaminhará representação ao Chefe do Executivo e/ou ao Presidente da 
Câmara de Vereadores no sentido da substituição do respectivo representante governamental e aplicação das sanções administrativas cabíveis, bem 
como comunicará o fato ao Ministério Público, para a tomada das providências que entender necessárias. 

Art. 5º. O mandato dos representantes do governo junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi está condicionado ao tempo de 
permanência na função ou à frente da respectiva pasta. 

§ 1º. O afastamento dos representantes do governo junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi deverá ser previamente comunicado e 
justificado, não podendo prejudicar as atividades do órgão; 

§ 2º. O Chefe do Executivo e/ou presidente da Câmara, deverá indicar o novo conselheiro governamental no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o 
afastamento a que alude o parágrafo anterior; 

§ 3º. Caso descumpridos os prazos para nomeação e/ou substituição dos representantes do governo perante o Conselho Municipal da Pessoa Idosa 
de Tibagi, fixados neste e no artigo anterior, ou praticados, pelo Chefe do Executivo e/ou presidente da Câmara, atos que comprometam ou 
inviabilizem o regular funcionamento do órgão o fato será imediatamente comunicado ao Ministério Público, para tomada das medidas cabíveis e 
apuração de eventual responsabilidade do agente público, nos moldes do previsto Dec. Lei nº 201/67. 

SEÇÃO II 

DOS REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS 

Art. 6º. Os representantes não governamentais junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi serão eleitos, através de Assembléia especifica 
para este fim. 

Art. 7º. Serão cinco representantes não governamentais eleitos estando assim classificados: 

- 02 representantes de entidades não governamentais; 

- 01 representante das entidades eclesiásticas de Tibagi, conforme Art 7º, inciso VI da Lei Municipal nº 2.865 de 31 de agosto de 2021 

- 02 representantes dos trabalhadores na área do atendimento a pessoa idosa 

§ 1º Para cada titular, será indicado um suplente, que substituirá aquele em caso de ausência ou impedimento, de acordo com o que dispuser este 
Regimento Interno; 
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Art. 8º São consideradas entidades não-governamentais as entidades com sede e foro no município, constituídas há pelo menos 01 (um) ano e que 
prestem atendimento direto a pessoa idosa, ou que inclua em seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, conforme Lei 
n

o
 10.741, de 1º de outubro de 2003, sendo consideradas: 

I – órgãos de classe e sindicatos de profissionais com políticas e ações explícitas e regulares de atendimento e promoção de direitos do idoso; 

II – as organizações de grupo ou movimento de idosos, devidamente legalizado e em atividade há mais de 01 (um) ano; 

III – entidades de credo religioso com políticas explícitas e regulares de atendimento e promoção de direitos do idoso; 

IV – Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs em funcionamento a mais de 01 (um) ano; 

V – outras entidades legalmente constituídas, com funcionamento regular por tempo não inferior a 01 (um) anos, desde que atuantes no campo da 
promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas. 

§ 1º. Para cada entidade escolhida a integrar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa haverá uma entidade suplente, respeitada a ordem de votação. 

 

§ 2º A vaga no Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi pertencerá à entidade escolhida, que indicará um de seus membros para atuar como 
titular e outro como seu substituto imediato; 

Art. 9º. A eleição para a escolha dos representantes não governamentais será convocada pelo Conselho Municipal de Direitos do Idoso por meio de 
edital, publicado no Diário Oficial do Município, 60 (sessenta) dias antes do final do mandato.  

Art. 10º Terão direito ao voto de escolha dos representantes não governamentais, todos os conselheiros com mandato vigente, assegurando a 
representatividade governamental e não governamental. 

Art. 11º. De modo a assegurar o caráter plural e representativo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, não será permitido que as entidades 
pertencentes a um determinado segmento e/ou que prestem determinada modalidade de atendimento ocupem mais de 01 (uma) vaga no Conselho, 
ressalvada a inexistência de outras entidades interessadas e habilitadas a compor o órgão; 

Parágrafo único. As entidades pertencentes a um determinado segmento e/ou que prestem determinada modalidade de atendimento poderão se 
candidatar e participar do processo de escolha livremente, sendo considerada eleita a mais votada, ficando as demais como suas suplentes, pela 
ordem de votação. 

Art.12º. O mandato das entidades representantes não governamental junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa será de 02 (dois) anos, permitida 
01 (uma) única recondução; 

Parágrafo único. A entidade que se habilitar à recondução deverá se submeter a novo processo de escolha, sendo vedada a prorrogação de mandatos 
ou a recondução automática. 

Art.13º. É vedada a indicação de nomes ou qualquer outra forma de ingerência do Poder Executivo sobre o processo de escolha dos representantes da 
sociedade civil junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

Art.14º. Todo o processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa será fiscalizado pelo 
Ministério Público. 

Art.15º. Os representantes não governamentais junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa serão empossados no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
após a proclamação do resultado do respectivo processo de escolha, com a publicação dos nomes das entidades eleitas e suas suplentes, bem como 
dos conselheiros titulares e seus substitutos imediatos. 

Art. 16º. A eventual substituição dos representantes das entidades que compõe a ala não governamental do Conselho Municipal da Pessoa Idosa 
deverá ser comunicada e justificada à Presidência do órgão no mínimo 10 (dez) dias antes da primeira sessão ordinária subseqüente, não podendo 
prejudicar suas atividades. 

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS: 

 



                                                                                                                                       
  

 

Ano IX – Edição nº 1693 - Tibagi, 23 de fevereiro de 2022. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

 
 
 
 
 

Página | 6 

Art. 17º. São deveres dos membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa 

I – comparecer às reuniões plenárias, apreciando a ata da reunião anterior assinando-a; 

II – justificar por escrito as faltas em reuniões do Conselho até a data da reunião seguinte; 

III – solicitar ao Secretário-Executivo a inclusão, na agenda dos trabalhos, de assuntos que desejam discutir; 

IV – debater e votar a matéria em discussão; 

V – requerer informações, providências e esclarecimentos à mesa ou Secretaria; 

VI – pedir vista de processo em discussão 

VII – apresentar relatórios e pareceres dentro do prazo estabelecido pelo Presidente; 

VIII – proferir declarações de voto, quando o desejar; 

IX – propor temas e assuntos à deliberação da Plenária; 

X – propor à Plenária a convocação de audiência ou reunião extraordinária; 

XI – apresentar questões de ordem na reunião; 

XII – acompanhar as atividades da Secretaria Executiva; 

XIII – apresentar, em nome da comissão de que fizer parte, voto, parecer, proposta ou recomendação por ela defendida; 

XIV – propor alterações no Regimento Interno do Conselho; 

XV – votar e ser votado para cargos do Conselho; 

XVI – requisitar à Secretaria Executiva e solicitar aos demais membros do Conselho todas as informações necessárias para o desempenho de suas 

atribuições; 

XVII – fornecer à Secretaria Executiva todos os dados e informações a que tenha acesso ou que se situem na área de sua competência, sempre que 

os julgar importantes para o desenvolvimento dos trabalhos do Conselho, ou quando solicitados pelos demais membros; 

XVIII – requerer votação de matéria em regime de urgência; 

XIX – apresentar moções, requerimentos ou proposições sobre assuntos ligados ao idoso; 

XX – deliberar sobre propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas Comissões Temáticas; 

XXI – participar de eventos de capacitação e de aperfeiçoamento; 

XXII - Buscar informações acerca das condições de vida da população idosa, assim como da estrutura de atendimento existente no município, 

visitando sempre que possível as comunidades e os programas e serviços àquela destinados; 

XXIII- Encaminhar proposições e participar das discussões relativas à melhoria das condições de atendimento à população idosa, apontando falhas e 

sugerindo a implementação das políticas, serviços públicos e programas que se fizerem necessários; 

Art. 18º. A substituição do conselheiro titular pelo suplente ou por outro representante institucional se dará nos seguintes casos: 

 
I – em caso de vacância, o conselheiro suplente completará o mandato do substituído; 
II – no caso de falta do conselho titular, respeitando-se, quando representante da sociedade civil, a ordem numérica de suplência definida no Fórum 
específico; 
III – quando houver nova indicação de órgão governamental ou da entidade da sociedade civil, bem como quando houver nova eleição para escolha 
dos representantes não-governamentais. 
IV – quando o conselheiro perder o seu mandato por faltas ou outro motivo previsto neste Regimento Interno. 

§ 1º. É expressamente vedada a manifestação político-partidária nas atividades do Conselho; 

§ 2º. Nenhum membro poderá agir ou se manifestar em nome do Conselho sem prévia autorização. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO DE MANDATOS 

Art. 19º. A entidade e/ou seu representante poderão ter seus mandatos suspensos ou cassados quando: 

I.  for constatada a reiteração de faltas injustificadas às sessões deliberativas do Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou às reuniões das 
Câmaras Setoriais que integrar; 
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II. - for constatada a prática de ato incompatível com a função ou com os princípios que regem a administração pública, estabelecidos pelo art. 
37, da Constituição Federal e art.4º, da Lei nº 8.429/92; 

III. - será também afastado do Conselho Municipal da Pessoa Idosa o membro que for condenado pela prática de crime doloso de qualquer 
natureza ou por qualquer das infrações administrativas previstas na lei n

o
 10.741, de 1º de outubro de 2003. 

§ 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 Setoriais Permanentes, as quais estejam vinculados; 

§ 3º. Perderá o mandato a entidade não governamental que, nas hipóteses do parágrafo anterior, deixe de indicar um novo membro que a represente, 
no prazo de 15 (quinze) dias da comunicação, ou venha a ter seu registro junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa suspenso ou cassado, casos 
em que será substituída pela entidade que estiver na ordem subseqüente de votação, de acordo com o resultado da assembléia de escolha; 

§ 4º. A cassação do mandato das entidades representantes da sociedade civil junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, 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. 

Art. 20º. Os suplentes assumirão automaticamente nas ausências, afastamentos e impedimentos dos titulares. 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 

Art. 21º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa possui total autonomia decisória quanto às matérias de sua competência. 

§ 1º. As decisões tomadas pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, no âmbito de sua esfera de competência, vinculam a administração 
pública, que deverá cumpri-las em respeito aos princípios constitucionais da soberania popular e da prioridade absoluta à pessoa idosa (art.1º, par. 
único e art.230, caput, ambos da Constituição Federal); 

Art. 22º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi poderá atuar de maneira articulada com os demais Conselhos em funcionamento no 
Município, garantindo a integração e evitando a tomada de decisões conflitantes. 

Art. 23º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi conta com a seguinte estrutura administrativa:  

I. - o Plenário; 
II. - a Diretoria; 
III. - as Câmaras Setoriais.  

SEÇÃO I 

DO PLENÁRIO 

Art. 24º. O Plenário, órgão soberano do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, compõe-se dos membros no exercício pleno de seus 
mandatos. 

Art. 25º. O Plenário se reunirá periodicamente, na forma prevista na Lei Municipal nº Lei Municipal n° 2.865 de 31 de agosto de 2021 e neste 
Regimento Interno, debatendo e deliberando as matérias de competência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

Parágrafo único. Terão espaço permanente, na mesa de debates, além dos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, 
todo e qualquer cidadão que integre a Política Municipal da Pessoa Idosa no município de Tibagi. 

SEÇÃO II 

DA DIRETORIA 

Art. 26º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi será administrado por uma Diretoria Executiva escolhida entre seus membros, composta por 
um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, cujo mandato será de 01 (um) ano, sem possibilidade de recondução. 

§ 1º. Para todos os cargos da Diretoria será observada alternância entre os representantes do governo e da sociedade civil organizada; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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§ 2º. A escolha dos membros da diretoria dar-se-á na primeira sessão subseqüente ao término do mandato da diretoria anterior, sendo a inscrição 
efetuada verbalmente pelo aspirante ao cargo e a votação tomada de forma nominal entre os Conselheiros presentes;  

§ 3º. Havendo empate na votação, será considerado eleito, para cada um dos cargos da Diretoria, o concorrente mais idoso; 

§ 4º. Na hipótese de renúncia ou vacância dos cargos da Diretoria, proceder-se-á a nova eleição para o preenchimento do cargo respectivo, na 
primeira sessão ordinária ou extraordinária subseqüente a renuncia ou vacância, ficando o escolhido na função pelo período remanescente do mandato 
de seu antecessor; 

§ 5º. O Presidente ou o Vice-Presidente poderão ser destituídos pelo voto da maioria absoluta dos membros do Conselho, quando da ocorrência de 
qualquer das situações previstas neste Regimento Interno; 

§ 6º. Nos termos do art. 6 da Lei Municipal n° 2.865 de 31 de agosto de 2021, caberá à Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, assegurar 
o suporte técnico-administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi. 

SEÇÃO III 

DA PRESIDÊNCIA 

Art. 27º. O Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi será escolhido entre seus pares, para o mandato de 01 (um) ano, sendo 
vedada a recondução.  

§ 1º. O exercício da presidência do Conselho Municipal da Pessoa Idosa caberá, alternadamente, a representantes governamentais e representantes 
não governamentais; 

§ 2º. Na ausência ou impedimento do Presidente, assumirá como seu substituto legal, o Vice-Presidente ou Secretário, nesta ordem;  

§ 3º No caso de vacância do cargo de Presidente, o Vice assumirá automaticamente a função, até o término do mandato.  

Art. 28º. São atribuições do Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi: 

I. - presidir as sessões plenárias tomando parte nas discussões e votações; 
II. - decidir soberanamente as questões de ordem, reclamações ou solicitações do Plenário;  
III. - proferir o último voto nominal e, quando houver empate, remeter o objeto de votação para novos estudos das Câmaras Setoriais; 
IV. - distribuir materiais às Câmaras Setoriais quando a sua complexidade assim o exigir, nomeando os integrantes, dentre os titulares do 

Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, ou designando eventuais relatores substitutos; 
V. - preparar, junto com o Secretário do Conselho, a pauta das sessões ordinárias e extraordinárias; 

VI. - assinar a correspondência oficial do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi; 
VII. - representar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi em solenidades públicas e zelar pelo seu prestígio; 

VIII. - Encaminhar ao Ministério Público notícia de infrações administrativas ou penais que cheguem ao conhecimento do Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa; 

IX. - Determinar a instauração de sindicância ou procedimento administrativo para apurar denúncias de irregularidades envolvendo entidades ou 
representantes de entidades com assento no Conselho Municipal da Pessoa Idosa; 

X. - Manter os demais membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa informados sobre todos os assuntos que digam respeito ao órgão; 
XI. - Participar, juntamente com os integrantes da Câmara Setorial de Orçamento, do processo de elaboração, discussão e aprovação das 

propostas de leis orçamentárias junto ao Executivo e Legislativo Municipais, zelando para que nelas sejam contemplados os recursos 
necessários ao efetivo e integral cumprimento das resoluções e deliberações do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, permitindo assim a 
efetiva implementação da política de atendimento por este traçada; 

XII. - Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo presente Regimento Interno ou pela Legislação Municipal específica. 

§ 1º. É vedado ao Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa a tomada de qualquer decisão ou a prática de atos que não tenham sido 
submetidos à discussão e deliberação por sua plenária; 

§ 2º. Quando necessária a tomada de decisões em caráter emergencial, é facultado ao Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa a 
convocação de reunião extraordinária do órgão, onde a matéria será discutida e decidida. 

SEÇÃO IV 

DO SECRETÁRIO 

Art. 29º. Ao Secretário, auxiliado por um servidor efetivo designado pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, compete: 

I - manter: 
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- livro de correspondências recebidas e emitidas com o nome dos remetentes ou destinatários e respectivas datas; 

- livro de atas das sessões plenárias; 

- fichas de registro das entidades governamentais e não governamentais que prestem assistência e atendimento à pessoa idosa, contendo a 
denominação, localização, regime de atendimento e número de idosos atendidos;  

II -  secretariar sessões do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, registrando a freqüência dos membros dos conselheiros e arquivando as 
justificativas eventualmente encaminhadas para as faltas;  

III- despachar com o Presidente; 

IV - preparar, junto com o Presidente, a pauta das sessões ordinárias e extraordinárias; 

V - prestar as informações que lhe forem requisitadas; 

VI - propor ao Presidente a requisição de servidores junto aos órgãos governamentais que compõem o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, 
para auxiliar na execução dos serviços a cargo do Conselho, inclusive para prestar o suporte técnico-administrativo que se fizer necessário; 

VII- orientar, coordenar e fiscalizar os serviços da secretaria; 

VIII- Lavrar as atas das reuniões, proceder à sua leitura e submetê-la à apreciação e aprovação do Conselho, encaminhando aos Conselheiros até 07 
(sete) dias antes da próxima reunião do Conselho;  

IX- receber relatórios e documentos dirigidos ao Conselho, os quais serão apresentados ao Plenário quando protocolizados em até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da reunião; 

X- manter os Conselheiros informados das reuniões e da pauta a ser discutida, inclusive no âmbito das Câmaras Setoriais; 

XI- remeter para análise da Câmara Setorial responsável, e posterior aprovação do Plenário, os pedidos de registro das entidades não governamentais 
e programas desenvolvidos por entidades governamentais e não governamentais que prestam assistência e atendimento à criança e ao adolescente 
no município; 

XII- exercer outras funções que lhe sejam atribuídas por este Regimento Interno, pelo Presidente ou pelo Plenário. 

SEÇÃO V 

DAS CÂMARAS SETORIAIS 

Art. 30º. Serão criadas, no âmbito do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi, Câmaras Setoriais 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 Setoriais 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 Setoriais serão escolhidos internamente pelos respectivos membros; 

§ 3º. As Câmaras Setoriais Permanentes terão regimento e calendário próprio e suas conclusões serão registradas em ata para arquivo na Secretaria 
do Conselho; 

§ 4º. As Câmara Setoriais 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. 

 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 
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SEÇÃO I 

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

Art. 31º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Tibagi realizará 01 (uma) reunião ordinária a cada mês e sempre que necessário, serão realizadas 
reuniões extraordinárias 

§ 1º. A pauta contendo as matérias a serem objeto de discussão e deliberação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa será previamente publicada e comunicada aos conselheiros titulares e suplentes, bem como à população em geral, nos moldes do 
previsto neste Regimento Interno; 

§ 2º. As sessões serão consideradas instaladas após atingidos o horário regulamentar e o quorum mínimo de metade dos membros do Conselho; 

§ 3º. As decisões serão tomadas por maioria simples de votos dos Conselheiros presentes à sessão. 

Art. 32º. 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 Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

§ 2º. A votação será aberta e tomada de forma nominal; 

§ 3º. Se o resultado da votação de um encaminhamento prejudicar os demais, não serão estes colocados em votação; 

§ 4º. Somente serão computados os votos dos membros do Conselho Municipal de da Pessoa Idosa presentes à sessão, sendo vedado o voto por 
escrito e/ou por procuração. 

§ 5º. As deliberações relativas à criação de novos programas e serviços públicos por parte de órgãos governamentais, assim como no sentido da 
ampliação e/ou adequação dos programas já existentes, serão imediatamente encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com vista à sua 
imediata execução e/ou previsão dos recursos necessários à sua implementação nas propostas de leis orçamentárias para o exercício subseqüente. 

Art. 33º. A cada sessão do Conselho Municipal da Pessoa Idosa 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.  

SEÇÃO II 

DA PUBLICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES 

Art. 34º. As deliberações e resoluções do Conselho Municipal da Pessoa Idosa serão publicadas nos órgãos oficiais e/ou na imprensa local, seguindo 
os mesmos trâmites para publicação dos demais atos do Executivo, porém gozando de absoluta prioridade. 

 

SEÇÃO III 

DA ANÁLISE E DO REGISTRO DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO E 

DOS PROGRAMAS POR ELAS EXECUTADOS 

Art. 35º. Na forma do disposto nos arts. 48, 49, 50, 51, da lei n
o
 10.741, de 1º de outubro de 2003 cabe ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa 

efetuar o registro: 

I. das entidades não governamentais sediadas em sua base territorial que prestem atendimento a pessoas idosas e suas respectivas famílias e 
dos 

II. dos referidos programas de atendimento a pessoas idosas respectivas famílias, em execução por entidades governamentais ou não 
governamentais; 

Parágrafo único. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa realizará periodicamente, a cada 02 (dois) anos, o recadastramento das entidades e dos 
programas em execução, certificando-se de sua contínua adequação à política de atendimento traçada. 
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Art. 36º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, por meio de resolução própria, indicará a relação de documentos a ser fornecida pela entidade para 
fins de registro ou recadastramento, da qual deverá constar, no mínimo: 

I. documentos comprobatórios de sua regular constituição como pessoa  
II. jurídica, com indicação de seu CNPJ; 
III. cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria; 
IV. relação nominal e documentos comprobatórios da identidade e  
V. idoneidade de seus dirigentes e funcionários; 

VI. documentos comprobatórios da habilitação profissional de seus  
VII. dirigentes e funcionários; 

VIII. atestados, fornecidos pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária ou órgãos públicos equivalentes, relativos às condições de segurança, 
higiene e salubridade; 

IX. descrição detalhada da proposta de atendimento e do programa que se pretende executar, com sua fundamentação técnica, metodologia e 
forma de articulação com outros programas e serviços já em execução; 

X. relatório das atividades desenvolvidas no período anterior ao recadastramento, com a respectiva documentação comprobatória; 
XI. prestação de contas dos recursos recebidos nos 02 (dois) anos anteriores ou desde o último recadastramento, com a indicação da fonte de 

receita e forma de despesa. 

Art. 37º. Quando do registro ou recadastramento, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, por intermédio de comissão própria, na forma do disposto 
neste Regimento Interno, e com o auxílio de outros órgãos e serviços públicos, avaliará a adequação da entidade e/ou do programa, às normas e 
princípios estatutários, bem como a outros requisitos específicos que venha a exigir, via resolução própria. 

Art. 38º. Em sendo constatado que alguma entidade ou programa esteja atendendo pessoas idosas sem o devido registro no Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa, o fato será levado ao Ministério Público, para aplicação de medidas cabíveis, considerando a lei n

o
 10.741, de 1º de outubro de 2003 

Art. 39º O Conselho Municipal da Pessoa Idosa expedirá resolução própria dando publicidade ao registro das entidades e programas que preencherem 
os requisitos exigidos. 

CAPÍTULO VII 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 

Art. 40º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa realizará, a cada biênio, uma Conferência Municipal da Pessoa Idosa, destinada a realizar um debate 
ampliado, assim como conscientizar e mobilizar a população na busca de soluções concretas para os problemas que afligem a população idosa. 

§ 1º. A Conferência Municipal da Pessoa Idosa contará com regimento próprio, podendo seguir a temática e os parâmetros traçados pelos Conselhos 
Estadual e Nacional da Pessoa Idosa; 

§ 2º. Os resultados da Conferência servirão de referencial para atuação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa no biênio subseqüente, devendo ser 
estabelecido um cronograma para implementação e adequação das políticas, programas e serviços públicos nela aprovados.  

CAPÍTULO VIII 

DA PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO EXECUTIVO 

Art. 41º. Até o dia 31 de março de cada ano o Conselho Municipal da Pessoa Idosa 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 o Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa, 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,  

§ 2º. Procedimento similar será adotado quando da elaboração, pelo Executivo Municipal, da proposta de Plano Orçamentário Plurianual.  

Art. 42º. Caso as deliberações do Conselho Municipal da Pessoa Idosa não sejam incorporadas às propostas de leis orçamentárias e/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. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
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Art. 43º Este Regimento Interno somente poderá ser alterado por maioria absoluta dos membros do o Conselho Municipal da Pessoa Idosa.  

Art. 44º. Os casos omissos serão decididos pela Plenária do o Conselho Municipal da Pessoa Idosa 

Art. 45º 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 do 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa para conhecimento do público em geral. 

 

Tibagi, 22 de fevereiro de 2022. 

Ata de reunião do Conselho Municipal de Cultura de Tibagi Pr. 
 
      Aos cinco dias do mês de outubro de 2021, foi realizada a reunião do conselho Municipal de Cultura de Tibagi, no auditório do Teatro Municipal Tia 
Inália de modo presencial e também de modo online via plataforma google meet. A reunião contou com 14 participantes sendo: Scilas Augusto de 
Oliveira, portador do RG 8827220 – 0, Nery Aparecido Assunção, portador do RG 4794202 – 0, André Luiz Neves, portador do RG 10867735 – 0, 
Juraci Vandoski, portadora do RG 6001179 – 6, Maria Olimpia Taques do Prado, portadora do RG 215450 – 0, Hilda Maria Ribeiro, portadora do RG 
3327926 – 4, Pamela Ribeiro Paulino, portadora do RG 13585849 – 8, Reginaldo de Jesus, portador do RG 6015751 – 0, Rodinaldo de Camargo 
Cristovam, portador do RG 9922640 – 4, de modo presencial e Rhamonn Rangel Cottar portador do RG 8767168 – 2, Mauricio Chizine Barreto 
portador do RG 6253319 – 6, Evaldo Sebastião Lopes, portador do RG 8030169 – 3,Ana Karina da Cruz, portadora do RG 14895384 – 8, Marcela 
Negoceki de Camargo, portadora do RG 12322690 – 9, acompanhando remotamente. A reunião iniciou as 19:45 h dezenove horas e quarenta e cinco 
minutos, com a fala do Gerente de Departamento de Cultura Scilas Augusto de Oliveira que fez alguns esclarecimentos sobre o funcionamento e a 
função do órgão Conselho Municipal de Cultura, bem como sua importância para a Cultura de Tibagi, Scilas citou que o Conselho pode receber verbas 
de empresas e pessoas fisícas para fundos e desenvolvimento dos trabalhos culturais, essa é uma das importância do conselho. Esclareceu ainda que 
para formar a diretoria do Conselho os participantes precisavam escolher os titulares para votar e que a votação seria aberta para escolha dos 
mesmos. Em seguida iniciou a votação, primeiro para presidente e vice – presidente, depois para primeiro secretário e segundo secretário. Que ficou 
assim eleitos: Presidende: Scilas Augusto de Oliveira com 10 (dez) votos favoraveis, Vice – Presidente: Evaldo Sebastião Lopes, com 07 ( sete) 
votos favoráveis, Primeiro(a) Secretária: Juraci Vandoski, com 10 (dez ) votos favoraveis,  Segundo Secretário: Reginaldo de Jesus, com 08 ( oito) 
votos favoráveis.Ficando assim formada a banca diretora do Conselho Municipal de Cultura de Tibagi. Antes de encerrar a reunião Mauricio Chizine 
Barreto fez um convite a todos para participar de um curso de oratória gratuíto ofertado pelo Sindicato, nos dias sete e oito de outubro de 2021. Scilas 
agradeceu a participação de todos e convidou para fazer uma foto dos membros presentes e assim foi feito. A reunião foi encerrada as 20:20 h vinte 
horas e vinte minutos. Sem mais a tratar, eu Juraci lavrei esta ata que vai por mim assinada e pelos demais que participaram da reunião. 
 ------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
RESOLUÇÃO Nº 256/2022 
 
 
SÚMULA: CONCEDE PENSÃO POR MORTE À TEREZA DE JESUS NEGOCEKI, 
DEPENDENTE DO SERVIDOR PÚBLICO INATIVO JOÃO CRISTOVAM FILHO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
ANA MERY NACONEZI, DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM O 
ART. 59, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.757/2001, 
 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - CONCEDER PENSÃO POR MORTE à dependente do servidor público inativo 
JOÃO CRISTOVAM FILHO, falecido em 17/02/2022 e que estava aposentado desde a data de 21/10/2020, Decreto Municipal 904/2020, pelo Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tibagi (TIBAGIPREV), a seguir descriminada: 

 
* TEREZA DE JESUS NEGOCEKI, portadora do RG n.º 9.173.814-7, inscrita no CPF n.º 

051.938.419-96, na condição de cônjuge/companheira dependente, de modo permanente (art. 11, inciso V, alínea c, item 6, da Lei Municipal 
1.757/2001– alterada pelo art. 3º da Lei Municipal 2.638/2016), com cota de 100% do valor integral da pensão. 

 
Art. 2º - O valor integral da pensão por morte mensal, a que se refere o artigo anterior, é 

de R$ 1.559,36 (um mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais, trinta e seis centavos), sem paridade dos proventos (pensão derivada de 
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aposentadoria por idade do servidor inativo falecido) e reajustável conforme lei municipal, permanecendo em vigor até o advento das condições 
excludentes ou modificadoras previstas pela legislação municipal. 

 
Art. 3º - Os efeitos desta Resolução retroagirão desde a data do óbito, dia 17/02/2022, 

conforme previsão do artigo 21 da Lei 1.757/2001, salvo seus efeitos financeiros, que se darão a partir da data de 18/02/2022, haja vista já terem sido 
pagos valores pecuniários na data do óbito pelo TIBAGIPREV na rescisão e para não haver duplicidade de pagamentos. 

 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Tibagi, em 23 de fevereiro de 2022. 

 
 

___________________________________________ 
ANA MERY NACONEZI    

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA DO TIBAGIPREV 
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 257/2022 
 
 
SÚMULA: EXONERA PENSIONISTA POR MOTIVO DE COMPLETAR MAIORIDADE 
PREVIDENCIÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
ANA MERY NACONEZI, DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM A 
LEI MUNICIPAL Nº 1.757/2001 (ORGANIZAÇÃO DO RPPS) 
 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º – EXONERAR, por motivo de completar a maioridade previdenciária, o pensionista, 
GUSTAVO ANTUNES NUNES, dependente do servidor falecido JOÃO EPAMINONDAS que de acordo com a Certidão de Nascimento do pensionista 
completou no dia 13/02/2022, 21 anos de idade, com fundamento no artigo 11, inciso II, da Lei Municipal 1.757/2001, observada a alteração legislativa 
trazida pelo artigo 3º da Lei Municipal 2.638/2016. 

 
Art. 2º – A partir de 13/02/2022, ficam suspensos todos os privilégios do mesmo sobre a 

folha de pagamento do TIBAGIPREV, tendo direito apenas as verbas rescisórias depositadas na conta bancária do pensionista. 
 
Art. 3º - Fica integralizada a quota de 50,00% correspondente ao benefício de pensão do 

exonerado, em favor de ELIZETE ANTUNES NUNES, esposa do falecido, que a partir desta data passa a receber 100%  da pensão no valor de R$ 
1.979,86, concedida pelo Decreto nº 751, de 27 de Abril de 2016, publicado no Diário Oficial do Município de Tibagi no dia 28 de Abril de 2016. 

 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 

retroativos desde 13/02/2022. 
 
Tibagi, em 23 de Fevereiro de 2022. 

 
 

________________________________________ 
ANA MERY NACONEZI 

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 258/2022 
 
 
SÚMULA: EXONERA APOSENTADO POR MOTIVO DE ÓBITO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 
ANA MERY NACONEZI, DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI, ESTADO 
DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EM CONFORMIDADE COM A 
LEI MUNICIPAL Nº 1.757/2001 (ORGANIZAÇÃO DO RPPS) E SUAS ALTERAÇÕES 
LEGISLATIVAS 
 
 
RESOLVE: 
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Art. 1º – EXONERAR, por motivo de falecimento na data de 17/02/2022, O Sr. JOÃO 
CRISTOVAM FILHO, CPF nº 652.728.899-91 APOSENTADO pelo TIBAGIPREV decorrente de seu cargo efetivo de Auxiliar Serviços Gerais, 
considerando a certidão de óbito do aposentado, nº 08837701552022400017290000385163 lavrada em 21/02/2022 no Cartório de Registro Civil das 
Pessoas Naturais, do Município de Tibagi-PR. 

 
Art. 2º – A partir de 17/02/2022, data do óbito do aposentado, ficam encerrados todos os 

privilégios do mesmo sobre a folha de pagamento do TIBAGIPREV, tendo direito apenas às verbas rescisórias. 
 
 
Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 

retroativos à data do óbito. 
 
Tibagi, em 23 de Fevereiro de 2022. 

 
 

________________________________________ 
ANA MERY NACONEZI 

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUÁRIA 
 
 
 
 

PORTARIA N° 414/2022 

 
   O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, em conformidade a Lei Orgânica do Município e disposições 

da Lei Municipal n° 1.392, de 7 de maio de 1993,   

RESOLVE: 

     Remover a funcionária JANILCE FERREIRA PEDROSO, matrícula 56995, para a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, a partir desta data. 

  

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 23 de fevereiro de 2022. 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 
PREFEITO MUNICPAL 

 

JULIANA ALBERTI GOMES 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

D E C R E T O   N º   4 6 3 .  

     O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com a Lei 

Orgânica do Município,  

D E C R E T A : 

 
     Art. 1

o
. Fica constituída a COMISSÃO PERMANENTE DE PATRIMÔNIO, com atribuições de Avaliação, Reavaliação e 

Inventário de Bens Patrimoniais Móveis e Imóveis do Município de Tibagi, com o objetivo objetivo de:  

   I - conferir, avaliar, reavaliar e ajustar os bens móveis e imóveis ao valor justo de acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; 

   II - realizar inventário geral anual discriminando todos os bens de propriedade, guarda e uso do Município;  

   III - emitir parecer sobre todos os aspectos relativos ao Patrimônio Público Municipal;  

   IV - demais tarefas pertinentes ao Patrimônio Público Municipal.  

     Art. 2º. Caberá ao Setor de Patrimônio, sempre que necessário, solicitar à Comissão a realização de seus trabalhos. 

     Parágrafo Único. A Comissão deverá confirmar a existência Física e a localização de todos os bens Patrimoniais nas 

unidades administrativas.  

     Art. 3º. A Comissão poderá solicitar informações aos servidores que utilizam os bens sobre a situação e conservação dos 

bens que estão em uso.  

     Art. 4º. A Comissão será constituída pelos seguintes servidores: 
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   - Anderson de Oliveira 

   - Guilherme Franco Leme Corrêa 

   - Janderson Bonasso da Costa 

   - Jovanir Mateus de Almeida Lopes 

   - Marco Aurélio Nadal 

   - Sônia Adriana Ruch Martins 

   - Ramon Carlos Assunção Ribas 

 

     Parágrafo primeiro. Ficam designados como membros suplentes os servidores: 

   - Alessandro Pereira 

   - Cristiane Aparecida Veinert 

       - Danilo Romero Trindade  

   - Emanuelle de Almeida Ravarena 

   - Maissa Antunes Teixeira Prestes de Souza 

     
       Parágrafo segundo. Os serviços não serão remunerados, considerando-se relevantes prestados ao município. 

        Art. 5
o
. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 22 de fevereiro de 2022. 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 

 
D E C R E T O  N°  4 6 4 . 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o 

inciso II do § 9º do Art. 83 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista solicitação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de 

Tibagi - TIBAGIPREV, 

       

R E S O L V E : 

 

   Ceder o servidor público municipal ANDERSON DE OLIVEIRA, matrícula 2793113, ocupante do cargo de Contador, ao 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Tibagi – TIBAGIPREV durante 10 (dez) horas semanais, com ônus para este Município, 

para desempenhar funções pertinentes ao seu cargo de origem nas dependências da Secretaria Municipal de Finanças, por até 5 (cinco) meses, sem 

prejuízo de seus vencimentos e vantagens, com efeitos retroativos a 19 de fevereiro fluente. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 22 de fevereiro de 2022. 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

D E C R E T O   N º   4 6 5 . 

       

       O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com o art. 66, 

Inciso VI da Lei Orgânica do Município,     

D E C R E T A : 
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      Art. 1
o
. É facultativo o ponto nas repartições municipais durante os dias 28 de fevereiro (segunda-feira) e 1

o 
de março 

(terça-feira) próximos. 

        Parágrafo único. A facultatividade dos pontos estabelecidos neste artigo não afetará a continuidade de serviços públicos 

essenciais dos profissionais de saúde lotados no hospital, transporte de pacientes e farmácia pública, Defesa Civil, turismo, coleta e remoção de lixo, 

vigilância noturna. 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 23 de fevereiro de 2022. 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 
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