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DECRETO 235/2017 
 

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, no 
Orçamento de 2017 e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base no disposto no artigo 43 § 1º, inciso 1 da Lei 
4320/64; artigo 8, e Lei Municipal 2640/16  resolve e: 

DECRETA 
 
Art. 1º - Fica aberto, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2017, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 694.049,47 ( 
Seiscentos e noventa e quatro mil quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos )  para reforço nas seguintes dotações orçamentárias: 
 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 06 Secretaria Municipal de Administração  

UNIDADE: 001 Assessoria Administrativa  

04.122.0401.2-012 Atividades da Secretaria de Administração  

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 235.000,00 

0 Recursos Ordinários - Livre  

 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 10 Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

UNIDADE: 001 Gerência Administrativa  

12.361.1201.2-034 Encargos Aplicação dos Recursos FUNDEB 60%  

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  - Pessoal Civil 99.049,47 

101 FUNDEB 60%  

 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 10 Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

UNIDADE: 001 Gerência Administrativa  

12.361.1201.2-035 Encargos Aplicação dos Recursos FUNDEB 40%  

3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  - Pessoal Civil 360.000,00 

102 FUNDEB 40%  

 
Art. 2º - Para cobertura dos créditos aberto no artigo anterior serão utilizados o superávit do exercício anterior da fonte 101 – FUNDEB 60%  no valor 
de R$ 99.049,47, o excesso de arrecadação da rubrica de receita 1.7.24.01.02.00.00 fonte 102 – FUNDEB 40%  no valor de R$ 220.000,00 e os 
cancelamentos abaixo: 
 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 10 Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

UNIDADE: 001 Gerência Administrativa  

12.361.1201.2-035 Encargos Aplicação dos Recursos FUNDEB 40%  

3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 140.000,00 

101 FUNDEB 60%  

 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 11 Secretaria Municipal de Esportes e Recreação Orientada  

UNIDADE: 002 Gerência de Esportes e Recreação Orientada  

27.812.2701.2-046 Descobrindo talentos  

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 100.000,00 

0 Recursos Ordinários - Livre  

 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 11 Secretaria Municipal de Esportes e Recreação Orientada  

UNIDADE: 002 Gerência de Esportes e Recreação Orientada  

27.812.2701.2-096 Aquisição ônibus Esporte  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e material permanente 45.000,00 

0 Recursos Ordinários - Livre  

 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 12 Secretaria Municipal de Turismo  

UNIDADE: 001 Assessoria Administrativa  

23.695.2201.2-048 Atividades da Secretaria Municipal de Turismo  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e material permanente 20.000,00 
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0 Recursos Ordinários - Livre  

 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 13 Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social  

UNIDADE: 002 Fundo Municipal de Assistência Social  

08.244.0801.2-053 Manutenção do Projeto Soja Boa  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e material permanente 20.000,00 

0 Recursos Ordinários - Livre  

 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 15 Secretaria Municipal de Transportes  

UNIDADE: 001 Gerência Administrativa  

26.782.2601.2-064 Atividades da Secretaria Municipal de Transportes  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e material permanente 20.000,00 

0 Recursos Ordinários - Livre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

ÓRGÃO: 88 Encargos Gerais do Município  

UNIDADE: 001 Encargos Gerais do Município  

28.846.2801.0-003 Encargos com Pagamento de Precatórios Judiciais  

3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 30.000,00 

0 Recursos Ordinários - Livre  

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tibagi, em 23 de novembro de 2017. 
 
 
 
________________________________ 
 
RILDO EMANOEL LEONARDI 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TIBAGI – CMDCA 

Criado pela Lei Municipal nº 1.486, de 27 de junho de 1996.  

 

Ata nº 83 de 01 de novembro de 2017, de reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Reuniram-se os 

senhores conselheiros municipais na Sala dos Conselhos para a realização da reunião ordinária, as 08h30. O Presidente Sr. Noel abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos. O Sr. Noel passou a palavra para a senhora Rosangela para falar dos trabalhos do Conselho Tutelar e suas 

dificuldades. Essa falou que existem alguns casos que estão sendo acompanhados pelos conselheiros que são graves e de difícil solução. A senhora 

Keila falou da necessidade de criar um Plano de Trabalho. O Sr. Noel perguntou se todos receberam cópia do PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TIBAGI e do Regimento Interno do CMDCA. Vários conselheiros falaram que não haviam 

recebido e o Sr. Noel solicitou ao senhor Mauricio para verificar a possibilidade de encaminhar copias para todos. O Sr. Noel falou sobre o Plano das 

Medidas Socioeducativas. Contou também que ele, juntamente com a secretária municipal de assistência social Sra. Rosalina, estiveram em Curitiba 

onde foram repassados orientações técnicas sobre o Programa Família Acolhedora do governo do estado do Paraná e que cada município implemente 

seu  serviço de acolhimento familiar através de lei municipal. Apresentando objeções em relação à implementação do serviço de acolhimento familiar, a 

Sra. Marli argumentou no sentido da falta de segurança da família e mesmo da criança decorrentes de tal modelo, visto que em cidades de pequeno 

porte as pessoas se conhecem, causando com isso a aproximação da família de origem com a família que acolhe a criança. Já a Irmã falou sobre uma 

experiência que ela conhece de família acolhedora que funciona bem e surtiu bons resultados em outra cidade. A Sra. Neuza também relatou conhecer 

um caso de família acolhedora que funciona bem. A senhora Ana e a Senhora Rosangela falaram da questão da instituição Casa Lar, como uma 

solução e não a família acolhedora no caso do município de Tibagi. O Sr. Noel falou que hoje, em vários países de primeiro mundo, o acolhimento 

familiar é opção mais utilizada do que o acolhimento institucional para encaminhamento de crianças em situação de risco, observando que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente é claro ao colocar o acolhimento familiar como medida mais adequada, via de regra, do que o acolhimento institucional A 

Sra. Neuza perguntou se existem a possibilidade de manter a Casa Lar e a figura da mãe social residente. O Sr. Noel falou que recebeu um oficio do 

Ministério Publico solicitando a elaboração do Projeto Político Pedagógico da Casa Lar e a elaboração do mesmo está sob a responsabilidade da 

coordenadora do CREAS Sra. Juceli. O Sr. Noel falou do custo da Casa Lar que fica em torno de 10 mil mensais e que hoje possui apenas duas 

adolescentes acolhidas. Falou também da dificuldade de mão de obra visto ser um trabalho com carga horária de 24 horas. Em seguida foi tratado dos 

artigos 136 e 101 do ECA, principalmente sobre os pontos que tratam sobre o processo de afastamento familiar que antecede a colação em família 

substituta ou acolhimento e as reais atribuições do Conselho Tutelar nesse processo. O sr. Noel falou do caso de um pai que foi preso por agredir uma 

filha adolescente e que ela foi afastada da de sua mãe por decisão do Conselho Tutelar. Dando sequência o Sr. Noel fez a leitura do artigo 136 do 

ECA. Falou-se também que o afastamento familiar de criança ou adolescente é de competência exclusiva da autoridade judiciária, e que muitas vezes 

é realizado irregularmente sem determinação judicial. O Sr. Noel falou da necessidade da realização de um levantamento de todas os casos atendidos 

pelo Conselho Tutelar para que o CMDCA possa adotar providências relativas à criação de políticas públicas municipais de enfrentamento à violação 

de direitos contra a criança e o adolescente. Ficou definido com a conselheira tutelar Rosangela para trazer o levantamento na reunião do dia 06 de 

dezembro. A Sra. Ricarla falou da possibilidade de trabalhar com estimativa de demanda. O Sr. Noel falou sobre os serviços do CREAS, CRAS E 

CAPS, que têm atendido as demandas existentes. O Sr. Noel argumentou ser favorável à centralização dos serviços de acompanhamento familiar. Ele 

falou que é preciso fazer as coisas de forma oficial como faz o Ministério Público. Fazer um plano de acompanhamento com abrangência na saúde, 

educação, assistência social e esporte. Falou-se também sobre a questão das atribuições de cada um e que muitas vezes é necessário fazer além 

para atingir os objetivos. Também se tratou sobre o procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à 

criança e ao adolescente que trata o Art. 194 do ECA, que pode ter início  por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar. Tratou-se 

também sobre a necessidade urgente de realização de capacitação continuada destinada a rede municipal de proteção.  A Sra. Rosangela falou sobre 

o Encontro de Conselheiros Tutelares que vai acontecer em Foz do Iguaçu e que os conselheiros de Tibagi não irão por falta de recurso. O Sr. Noel 

falou sobre o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente deliberar sobre a realização de uma capacitação esse ano. Estiveram presentes a 

conselheira tutelar Rosangela Bezerra de Barros e os conselheiros de direitos Marli Aparecida Schutz Rozeng, Neuza Pupo Martins, Deivid Wilson 

Taques, Irmã Margarida Vieira, Tonielly Beva, Liz Daiane de Fátima Moreira, Ana Lucia Queiroz, Rycarla do Rocio R. Santos, Keila Maria Martins, 

Evaldo Sebastião Lopes e Noel Rodriguez de Almeida. Não tendo mais nada a tratar o Sr. Noel agradeceu a presença de todos e eu, Mauricio Chizini 

Barreto, subscrevi a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

Ata nº 84 de 22 de novembro de 2017, de reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Reuniram-se os 

senhores conselheiros municipais na Sala dos Conselhos para a realização da reunião ordinária, as 08h30. O Presidente Sr. Noel abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos. Estiveram presentes as conselheiras tutelares Irani Pugsley Bielski e Rosangela Bezerra de Barros, e os 

conselheiros de direitos Neuza Pupo Martins, Marli Aparecida Schutz Rozeng, Ana Lucia Queiroz, Rycarla do Rocio R. Santos, Keila Maria Martins, 
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Evaldo Sebastião Lopes e Noel Rodriguez de Almeida. Foram definidas as datas 19/01/2018, 27/02/20017 e 28/02/2018 para a realização da 

capacitação continuada da rede de proteção por empresa a ser contratada pela prefeitura. Deliberou-se sobre providências adotadas na efetivação do 

sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente através de diretrizes para a coordenação do protocolo de atendimento integrado à criança 

e ao adolescente e para a articulação em rede. Sendo discutidas as necessidades de tornar claro o papel institucional dos órgãos municipais que 

executam os serviços correspondentes às Medidas Específicas de Proteção elencadas no art. 101 do ECA e de garantir que os serviços ofertados pela 

rede de proteção contemplem os princípios da integralidade e mínima intervenção, de modo a reduzir ao máximo, simultaneamente, as lacunas e 

sobreposições funcionais entre tais serviços. Entrou-se em consenso que as particularidades técnicas dos diferentes serviços relacionados ao 

acompanhamento individual ou familiar, e ofertados a partir de instrumento de planejamento sistemático, demandam a existência do gerenciamento 

interinstitucional com autoridade formalmente estabelecida e com competência para analisar e diagnosticar qualificadamente a demanda e direcioná-la 

ao serviço pertinente caso a caso. Decidiu-se por avocar o controle das ações de execução da política municipal de atendimento às crianças e 

adolescentes no que se refere ao gerenciamento dos fluxos interinstitucionais; requisitar aos gestores municipais, a partir de sustentação por marcos 

legais e normativas técnicas, a relação detalhada dos serviços ofertados à criança e ao adolescente, bem como da composição atualizada das equipes 

de referência de tais serviços; e que os serviços ofertados pela rede de proteção dependerá da utilização de instrumento padronizado e unificado de 

previsão, registro e gestão das ações a serem desenvolvidas pelas equipes de referência junto a criança ou adolescente e sua família, nos moldes da 

Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 – SINASE, sendo que o modelo de instrumento a ser utilizado deverá ser construído em conjunto pelos 

coordenadores dos serviços existentes e submetido à aprovação em plenária pelo CMDCA. Não tendo mais nada a tratar o Sr. Noel agradeceu a 

presença de todos e eu, Mauricio Chizini Barreto, subscrevi a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

RESOLUÇÃO 06/2017 

 

Dispõe sobre providências adotadas na efetivação do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente através de diretrizes para a 

coordenação do protocolo de atendimento integrado à criança e ao adolescente e para a articulação em rede.  

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tibagi, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 8.069/1990 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e no art. 6º, inc. V, da Lei Municipal nº 1.486 de 27 de junho de 1996 que dispõe sobre a 

Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, em conformidade com o deliberado na 

reunião ordinária do dia 22 de novembro de 2017,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de tornar claro o papel institucional dos órgãos municipais que executam os serviços correspondentes às 

Medidas Específicas de Proteção elencadas no art. 101 do ECA; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir que os serviços ofertados pela rede de proteção contemplem os princípios da integralidade e 

mínima intervenção, de modo a reduzir ao máximo, simultaneamente, as lacunas e sobreposições funcionais entre tais serviços; 

 

CONSIDERANDO que as particularidades técnicas dos diferentes serviços relacionados ao acompanhamento individual ou familiar, e 

ofertados a partir de instrumento de planejamento sistemático, demandam a existência do gerenciamento interinstitucional com autoridade formalmente 

estabelecida e com competência para analisar e diagnosticar qualificadamente a demanda e direcioná-la ao serviço pertinente caso a caso; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1. Avocar o controle das ações de execução da política municipal de atendimento às crianças e adolescentes no que se refere ao 

gerenciamento dos fluxos interinstitucionais. 

 

Art. 2. Requisitar aos gestores municipais, a partir de sustentação por marcos legais e normativas técnicas, a relação detalhada dos serviços 

ofertados à criança e ao adolescente, bem como da composição atualizada das equipes de referência de tais serviços. 

 

 Art. 3. Os serviços ofertados pela rede de proteção dependerá da utilização de instrumento padronizado e unificado de previsão, registro e 

gestão das ações a serem desenvolvidas pelas equipes de referência junto a criança ou adolescente e sua família, nos moldes da Lei Federal nº 

12.594, de 18 de janeiro de 2012 – SINASE. 
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Parágrafo único. O modelo de instrumento a ser utilizado deverá ser construído em conjunto pelos coordenadores dos serviços existentes e 

submetido à aprovação em plenária pelo CMDCA. 

 

Art. 4. Esta resolução entra em vigor após sua publicação. 

 

 

Tibagi, 23 de novembro de 2017.  

 

Noel Rodriguez de Almeida 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2013 
PLANILHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO OLÉ PROPAGANDA 

PROPOSTA TÉCNICA 36,46 

PROPOSTA DE PREÇOS 30,00 

PONTUAÇÃO FINAL 66,46 

CLASSIFICAÇÃO 1º 

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

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

Outrossim, comunicamos aos interessados, que se não houver interposição de recurso, a Comissão de Licitação realizará sessão pública, no dia 30 de 

novembro de 2017, às 9 horas, para abertura envelope nº 5 – Documentos de Habilitação. 

Tibagi, 23 de novembro de 2017 

 

o ROGER VINICIUS SANTOS BITTENCOURT 

o Presidente 

o JULIANA REZENDE NOGUEIRA 

o Secretária 

 

JOCEMAR MAURÍCIO DE SOUZA 

Membro 
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