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RESOLUÇÃO Nº 251/2022 
 
 
SÚMULA: CONCEDE PENSÃO POR MORTE À NEIVA DE PAULA KOPP, 
DEPENDENTE DO SERVIDOR PÚBLICO INATIVO REVAIR KOPP 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 
REVAIR KOPP, falecido em 25/12/2021 e que estava aposentado desde a data de 23/04/2009, Decreto Municipal 91/2009, pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tibagi (TIBAGIPREV), a seguir descriminada: 

 
* NEIVA DE PAULA KOPP, portadora do RG n.º 6.687.482-6, inscrita no CPF n.º 

549.681.359-04, 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$ 1.486,79 (um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), sem paridade dos proventos 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 25/12/2021, 

conforme previsão do artigo 21 da Lei 1.757/2001, salvo seus efeitos financeiros, que se darão a partir da data de 01/01/2022, 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 17 de janeiro de 2022. 

 
 

___________________________________________ 
ANA MERY NACONEZI    

DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA DO TIBAGIPREV 
 
 

 

 

 

EXTRATO DO CONTRATO REALIZADO N.º 01/2022 

 

DAS PARTES: 

Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI - CNPJ sob n
o
 04.996.792/0001-57 

 

Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA – DATAPREV S/A – CNPJ SOB O N
O
 42.422.253/0001-01.  

 

DO OBJETO 
  Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de 
Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao 
estabelecido pelo Decreto nº 10.188 de 20 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTR/ME nº 15.829, de 2 de julho de 2020. 

  
VALOR: Taxa mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), com reajuste de acordo com as normas federais. 
 
VIGÊNCIA: 60 meses, com efeitos retroativos desde 01/01/2022. 
 
BASE LEGAL: Art. 25, inciso I, e artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

   

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

   As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária constante do orçamento vigente: 

01 – Instituto de Previdência Municipal – TIBAGI PREV 
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01.001 – Departamento de Administração do TIBAGI PREV 

01.001.04.272.0904.2.096 –  Mant. Das Ativid. Do dep. e setores adm da unidade Gestora do TIBAGIPREV 

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
Tibagi, 25 de janeiro de 2022. 
 
 

 
ANA MERY NACONEZI                                                                                  EVELYN DE SOUZA SOARES 

           DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA                                                                 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
 
 
 

 
JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 
 

EMPRESA: SEGCONTROL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA  
CNPJ: 10.566.213/0001-39 
OBJETO: Prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas por dia e pronto-atendimento, com comodato de equipamentos de alarme.  
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM COMODATO: 1 central de alarme modelo Paradox, 1 sirene, 1 bateria, 6 sensores modelos internos I.V.P., 1 
sensor esterno (garagem), fiação, buchas e caneletas, 1 câmera 360º IP HD Wi-Fi com infra e acesso remoto. 
VALOR: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) para 01/01/2022 a 31/12/2022, sendo R$ 170,00 (cento e setenta reais) mensais. 
VIGÊNCIA: de 01/01/2022 (retroativo) a 31/12/2022. 
BASE LEGAL:  
No art. 24, inciso II c/c alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. A lei autoriza a 
contratação através de dispensa de licitação para compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 23 da 
lei 8.666/93 (R$ 80.000,00). 
JUSTIFICATIVA:  
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tibagi vem justificar o procedimento de dispensa de licitação nº 02/2022, referente 
à prestação de serviço de monitoramento de alarme 24 horas por dia e pronto-atendimento, com comodato do equipamento de alarme, para priorizar a 
segurança dos documentos e do patrimônio do TIBAGIPREV e, em lato sensu, de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados. O 
valor da contratação justifica-se pela inclusão da instalação, do número necessário de sensores na sala da nova sede, dos equipamentos periféricos 
novos (fiação, canalestas, etc), a utilização de câmeras de CFTV de última geração (cartão memória IP HD, giratória 360º com infra, áudio e vídeo, 
com acesso remoto via celular), apesar de se encontrar na região central, possui baixa circulação de pessoas, tendo necessidades de maior número 
de rondas com duração noturna e diurna para melhor prevenção contra eventuais invasões, inclusão de manutenções e monitoramento 24 horas por 
dia via web.  
DETERMINAÇÃO: 
Considerando os parâmetros apontados, solicitamos ao Setor de Contabilidade a indicação orçamentária e ao Setor Jurídico o parecer técnico sobre a 
legalidade do pedido de dispensa. Após, e se viável a prestação de serviço, volte o dossiê administrativo de dispensa em questão para a devida 
ratificação. 
 
Tibagi, 25 de janeiro de 2022. 
 

 
 

ANA MERY NACONEZI                                                                                  EVELYN DE SOUZA SOARES 
           DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA                                                                 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
 
 

 
JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022 
 

EMPRESA: RIBEIRO E JACINTO LTDA ME 
CNPJ: 21.407.196/0001-03 
OBJETO: Contratação de empresa para hospedagem em servidor do site do TIBAGIPREV na rede mundial de computadores: “tibagiprev.com.br”. 
VALOR: R$ 322,92 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) para hospedagem em servidor do site do TIBAGIPREV na rede mundial 
de computadores pelo período de 1 ano (de 01/02/2022 a 31/01/2023). 
BASE LEGAL: Dispensa de licitação com fulcro no art. 24, inciso II, c/c alínea “a” do inciso II do art. 23 da Lei nº 8.666/1993 e Decreto 9.412/2018. 
JUSTIFICATIVA: Necessidade de contratação de site do TIBAGIPREV na rede mundial de computadores para divulgação de atividades e assuntos de 
interesse público do Instituto aos seus beneficiários, servidores municipais, dependentes e demais interessados, bem como a necessidade de registro 
de licença de domínio para o funcionamento deste site. 
DETERMINAÇÃO: Considerando os parâmetros apontados, solicitamos ao Setor de Contabilidade a indicação orçamentária e ao Setor Jurídico o 
parecer técnico sobre a legalidade do pedido de dispensa. Após, volte o dossiê administrativo de dispensa em questão para a devida ratificação. 
 
Tibagi, 25 de janeiro de 2022. 
 

 
ANA MERY NACONEZI                                                                                  EVELYN DE SOUZA SOARES 

           DIRETORA DE PREVIDÊNCIA E ATUARIA                                                                 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003/2022 

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 

33º VINICIUS FELIPE ROCHA 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) constante 
na lista de classificação, se houver. 

 

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

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 004/2022 

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 

34º VALDILENE DA SILVA CANDELÁRIO Ampla Concorrência 

35º INGRID CHRISTINE RODRIGUES Ampla Concorrência 

36º JAIR ANTONIO CAMARGO Ampla Concorrência 

Cargo : Professor do Ensino de Educação Infantil 

20º FABIANE REGINA TRAMONTIN DE ALMEIDA Ampla Concorrência 

22º ANA FLAVIA DE OLIVEIRA Ampla Concorrência 

23º MARIA CELI DA LUZ Ampla Concorrência 

25º HILDA DE SOUZA 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 políticos; 
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 documentos 
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) constante 
na lista de classificação, se houver. 

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

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 



                                                                                                                                       
  

 

Ano IX – Edição nº 1674 - Tibagi, 27 de janeiro de 2022. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

 
 
 
 
 

Página | 56 

 
D E C R E T O Nº  411. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, ESTADO DO PARANÁ, 

no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Municipal nº 1.869, de 29 de dezembro de 2003 (Código Tributário Municipal), 
 

DECRETA: 
 

Art. 1°. Fica fixado em R$ 122,88 (cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), o valor da UFM – Unidade Fiscal do Município, para o exercício 
financeiro de 2022, atualizado pelo índice INPC acumulado dos últimos 12 meses em 10,16%. 

Art. 2°. As datas de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU e das taxas para o exercício financeiro de 2022 serão as seguintes: 

 

Parcela única, à vista com 20% de desconto 30/09/2022 

Primeira parcela 11/04/2022 

Segunda parcela 10/05/2022 

Terceira parcela 10/06/2022 

Quarta parcela 11/07/2022 

Quinta parcela 11/08/2022 

Sexta parcela 12/09/2022 

Sétima parcela 10/10/2022 

Oitava parcela 10/11/2022 

 
Art. 3°. O contribuinte que optar pelo pagamento em parcela única na data de seu vencimento terá desconto de 20%, desde que esteja em dia com o 
pagamento de todos os créditos tributários junto à Secretaria Municipal de Finanças, Lei nº 2539 de 13 de novembro de 2014, aquele que optar pelo 
pagamento parcelado exclui automaticamente o desconto para pagamento a vista. 
 
Art. 4°. A data de vencimento das taxas de licença e funcionamento regular, e do imposto sobre serviço fixo (autônomo e profissional liberal), para o 
exercício financeiro de 2022 será a seguinte: 
 

Parcela única 20/05/2022 

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI, em 14 de janeiro de 2022. 
 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação, constante do Processo nº 012/2022, Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, conforme Parecer 

Jurídico n° 049/2022, para formalizar contrato com a empresa EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA, CNPJ 46.138.319/0001-89, com base no 

inciso I, do art. 25 da Lei nº 8.666/93. 

 

Tibagi, 26 de janeiro de 2022 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, constante do Processo nº 013/2022, Dispensa de Licitação nº 06/2022, conforme Parecer Jurídico n° 

051/2022, para formalizar contrato com a empresa LACTO-SOYA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ 07.730.870/0001-65, 

com base no inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

 

Tibagi, 26 de janeiro de 2022 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 001/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: AAMITI – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DOS IDOSOS DE TIBAGI – CNPJ 07.311.425/0001-60  
Endereço: Rua José Alexandre Pinto Junior, s/n, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de atender idosos de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em período semanal, promovendo a qualidade de vida para 
os mesmos, assegurando-lhe o pleno exercício da cidadania, com atividades culturais, religiosas, recreativas e de saúde, e atuar na definição da 
política municipal de atendimento ao idoso em consonância com a política nacional, coordenando e fiscalizando sua execução. 
Valor: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) é o montante destinado ao projeto, o qual deverá ser gasto R$ 69.000,00 (cento e quarenta e nove mil 
reais) com despesas correntes, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) com despesas de pessoal (salários e encargos).  
Período: Exercício de 2022 - Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  
 

JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento aos idosos, esta associação presta 
atendimento semanalmente, promovendo a qualidade de vida para estes, assegurando-lhe o pleno exercício da cidadania, promovendo e estimulando 
a realização de programas de atendimento à pessoa idosa, promovendo atividades culturais, religiosas, recreativas e de saúde, e atuando na definição 
da política municipal de atendimento ao idoso. Este projeto tem por objetivo a reintegração dos idosos com a sociedade, estimular a participação 
destes em eventos culturais, facilitar o acesso da pessoa idosa aos bens e serviços, principalmente no que diz respeito à saúde; orientar aos mesmos 
em relação aos seus direitos; promover encontros semanais, com a participação de profissionais da saúde, de serviços de beleza, bem como colaborar 
com a aplicação das políticas nacionais e estaduais de atendimento ao idoso.  
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 002/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – CNPJ 81.645.574/0001-19 - APAE 
Endereço: Rua Ricardo Hennemberg nº 522, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a Organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de promover e desencadear ações que visem à articulação entre a defesa dos direitos, orientações, prestação de serviços na área 
assistencial, educacional, saúde e apoio à família, no conjunto das necessidades básicas, direcionando essas ações para a melhoria de qualidade de 
vida da pessoa com deficiência e sua família, numa visão holística da conquista dos direitos sociais. 
Valor: R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais) é o montante destinado ao projeto, o qual deverá ser gasto R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) 
com despesas correntes, e R$ 195.000,00 (cento noventa e cinco mil reais) com despesas de pessoal (salários e encargos). 
Período: Exercício de 2022 - Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  
 

JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento e melhoria da qualidade de vida da 
pessoa com deficiência e sua família, compete ao município criar políticas de atendimento e também colaborar com a aplicação das políticas nacionais 
e estaduais vigentes, coordenando e planejando ações no âmbito municipal. 
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 

 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 003/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CASA LAR – CNPJ 05.130.131/0001-07  
Endereço: Rua Ana Beje, nº 1026, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a Organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em período integral, que se encontrem em 
situação e risco na forma do art. 98 da Lei Federal 8.069/90 através de medida de proteção e abrigo, na forma do art. 90 e art. 92 da referida Lei. 
Valor: R$ 265.650,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais) é o montante destinado ao projeto, o qual deverá ser gasto R$ 
160.975,00 (cento e sessenta mil novecentos e setenta e cinco reais) com despesas correntes, e R$ 104.675,00 (cento e quatro mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais) com despesas de pessoal (salários e encargos). 
Período: Exercício de 2022 - Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  
 

JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento a crianças e adolescentes, esta 
instituição tem como finalidade atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, em período integral, sem qualquer discriminação de clientela, que 
se encontrem em situação de risco na forma do art. 98 da Lei Federal 8.069/90 através de medida de proteção e abrigo, na forma do art. 90 e art. 92 
da referida Lei, e propiciar condições familiares que possibilitem o regular desenvolvimento e reintegração social das crianças e adolescentes 
abrigados. 
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 004/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: CENTRO ASSISTENCIAL AO IDOSO – CNPJ 78.285.459/0001-76 – CASA NOSSO SOSSEGO 
Endereço: Rua Tenente Coronel Florentino, nº 1251, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de atender idosos maiores de 60 (sessenta) anos, de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em estado de carência 
material, nutricional, que se encontre em situação de risco e vulnerabilidade social comprovadamente sem condições de ser acolhidos por suas 
famílias, proporcionando-lhes em período integral, assistência moral, material, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, 
visando a preservação da sua saúde física e mental. 
Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) é o montante destinado ao projeto, o qual deverá ser gasto R$ 257.000,00 (duzentos e cinqüenta e sete 
mil reais) com despesas correntes, e R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais) com despesas de pessoal (salários e encargos). 
Período: Exercício de 2022 - Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  
 

JUSTIFICATIVA 
 

Ao se considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento em período integral ao idoso, em sua 
localidade, em estado de carência material e nutricional, em situação de risco e vulnerabilidade social comprovada e sem condições de ser atendido 
por sua família, proporcionando assistência moral, material, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, preservando sua 
saúde física e mental. Este projeto tem por objetivo estudar o problema social que envolve o idoso e seus familiares, utilizando todos os recursos 
disponíveis para proteção e reintegração destes e de seus familiares à comunidade.  
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 005/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO DISTRITO DE CAETANO MENDES – CNPJ 81.393.647/0001-22 
Endereço: Rua Sete de Setembro, s/n, Vila Isabel, Caetano Mendes - Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de atender a população de Distrito de Caetano Mendes com integração da comunidade local e autoridades policiais, formando parcerias de 
projetos e campanhas educativas tendo como princípio a Segurança Pública.   
Valor: R$ 27.889,57 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) é o montante destinado ao projeto, para gastos 
com despesas correntes. 
Período: Exercício de 2022 - Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  
 

JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento à população com relação à segurança 
dos mesmos, este projeto tem por objetivo promover e implantar programas de orientação e divulgação de ações de autodefesa à comunidade, 
inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e campanhas educativas de interesse da Segurança Pública. Este projeto visa fortalecer o vínculo 
da polícia com a população, dando orientações necessárias para que a comunidade saiba como agir em situações de risco, em situações no transito, 
entre outros. 
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 006/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA CIDADE DE TIBAGI– CNPJ 07.962.680/0001-73 
Endereço: Rua Herbert Mercer, nº 300, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de atender a população da Sede do Município de Tibagi com integração da comunidade local e autoridades policiais. 
Valor: R$ 40.360,43 (quarenta mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) é o montante destinado ao projeto, para gastos com 
despesas correntes. 
Período: Exercício de 2022 - Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  
 

JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento à população com relação à segurança 
dos mesmos, este projeto tem por objetivo promover e implantar programas de orientação e divulgação de ações de autodefesa à comunidade, 
inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e campanhas educativas de interesse da Segurança Pública. Este projeto visa fortalecer o vínculo 
da polícia com a população, dando orientações necessárias para que a comunidade saiba como agir em situações de risco, em situações no transito, 
entre outros. 
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 007/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES– CNPJ 80.616.592/0001-00 – LAR DE NAZARÉ  
Endereço: Rua Caminho do João Desidério, s/n, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de atender crianças e adolescentes do sexo feminino, de 05 à 16 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social nos turnos matutino e 
vespertino de segunda à sexta feira. 
Valor: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) é o montante destinado ao projeto, o qual deverá ser gasto R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com 
despesas correntes, e R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) com despesas de pessoal (salários e encargos). 
Período: Exercício de 2022 - Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  
 

JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento à crianças e adolescentes em 
vulnerabilidade social, a associação em questão trabalha em forma de fortalecimento de vínculos, visando atender as suas necessidades básicas de 
acordo com a Lei Federal 8.069/90, assim como aplicar a aprendizagem na vivência de valores humanos e espirituais às meninas atendidas e suas 
famílias. Este projeto tem por principal objetivo atender meninas de 05 a 16 anos proporcionando-lhes aprendizados como aulas de música, inclusão 
digital (informática), artesanato, oficinas de culinária, educação cristã, higiene, educação e saúde, atividades recreativas e esportivas, literatura e artes, 
e projetos em parcerias com as famílias no que diz respeito a desenvolvimento educativo, cultural e integração entre os mesmos. 
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 008/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA SEMENTEIRAS DE LUZ – CNPJ 29.141.846/0001-23 – Projeto mãos à 
horta 
Endereço: Rua Projetada nº 04, Bairro São José, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para prestar serviços permanentes e gratuitos aos usuários da assistência social, sem discriminação da clientela, sem distinção de cor, raça, credo ou 
religião, de forma planejada e sistemática; assistir a criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto e ao idoso no aspecto assistencial, com iniciativas de 
capacitação e qualificação profissional, para que tenham melhores condições de inserção e participação na sociedade; esclarecer e desenvolver 
atividades que incentivem a comunidade na harmonização familiar, como caminho para o equilíbrio individual e coletivo; realizar serviços que 
promovam a saúde e a educação dos assistidos, com o fornecimento de refeições e a promoção de aulas e atividades de horta e cultivo de alimentos a 
serem utilizados integralmente no consumo dos próprios assistidos; oferecer serviços e atividades a seus freqüentadores, suas famílias, e ao público 
em geral, com o objetivo de captar recursos, cujos resultados serão revertidos integralmente na consecução do objetivo social da associação, de 
relevância pública e social, dentro outras atividades voltadas ao interesse social. 
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais) é o montante destinado ao projeto, o qual deverá ser gasto somente com despesas correntes, não podendo ter 
gastos com despesas de pessoal (salários e encargos). 
Período: Exercício de 2022 
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  

JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento de Proteção Social Básica, serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos e demais atividades voltadas ao assistencialismo às famílias de baixa renda, assim como aplicar a 
aprendizagem na vivencia dos valores humanos espirituais, este projeto tem o objetivo de atender crianças e adolescentes de ambos os sexos com 
faixa etária entre 03 e 17 anos, com trabalhos de laboterapia, cursos e oficinas culturais, atividades esportivas, artesanato e meio ambiente com 
atendimento aos sábados das 08:00 horas às 17:00 horas, sendo servidas três refeições aos assistidos. 
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 009/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: PROVOPAR AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE TIBAGI – CNPJ 84.786.169/0001-09  
Endereço: Travessa Antonio Borba Macedo nº 556, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de atender a população em geral, em turno matutino e vespertino, promovendo a melhoria da qualidade de vida e a valorização da 
população com baixo índice de desenvolvimento humano, viabilizando atividades e ações que possibilitem a sua sustentação através de programas de 
geração de renda, garantindo sua inclusão social. Ao mesmo tempo, são desenvolvidas ações emergenciais e campanhas que mobilizem a sociedade 
a participar e colaborar. 
Valor: R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais) é o montante destinado ao projeto, o qual deverá ser gasto R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil 
reais) com despesas correntes, e R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) com despesas de pessoal (salários e encargos). 
Período: Exercício de 2022 
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração  
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JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento à população em geral, em turno 
matutino e vespertino, promovendo a melhoria da qualidade de vida e a valorização da população com baixo índice de desenvolvimento humano, 
viabilizando ações que possibilitem a sua sustentação através de programas de geração de renda, garantindo sua inclusão social e desenvolvendo 
ações emergenciais e campanhas para participação e colaboração da sociedade. Este projeto visa atender a toda a população Tibagiana sem 
restrições, e tem por principal objetivo a necessidade de promover a valorização da pessoa humana. Esta entidade é uma associação civil, com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de assistência social, educacional, beneficente, cultural, ambiental, de 
saúde e geração de renda. 
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná 

 
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 010/2022 – Repasse ao Terceiro Setor 
Base Legal: art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 31 da Lei Federal nº 13.204/15 
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE TIBAGI – CNPJ 84.786.169/0001-09 – SONHO TIBAGIANO 
Endereço: Rua Reginaldo Guedes Nocera, nº 898, Tibagi - PR, CEP 84.300-000. 
Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Tibagi-PR e a organização de Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse público 
para o fim de atender animais de pequeno porte (cães e gatos) abandonados, que se encontrem em situações de risco ou que necessitem de 
cuidados, medicamentos e materiais, os quais os seus cuidadores não tenham condições financeiras para tal, e quem possam oferecer risco à 
população. 
Valor: R$ 261.154,16 (duzentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) é o montante destinado ao projeto para 
suas despesas correntes.  
Período: Exercício de 2022 - Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
  

JUSTIFICATIVA 
 

Ao considerar que é de responsabilidade do Poder Público Municipal prestar ações e serviços de atendimento à animais de pequeno porte 
abandonados, que se encontrem em situações de risco ou que necessitem de cuidados, medicamentos e materiais e seus donos não tenham 
condições financeiras para arcar com esses gastos, e que possam oferecer algum tico de risco à população. Este projeto tem por principal objetivo 
cumprir as leis federais e estaduais de proteção aos animais, pois através dele, animais abandonados, sem cuidados ou que sofrem maus tratos 
podem receber os mínimos cuidados necessários e posteriormente, um lar através da adoção após estes cuidados. 
Tibagi-PR, 20 de janeiro de 2022. 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, constante do Processo nº 407/2021, Dispensa de Licitação nº 02/2022, para o Chamamento Público 
n°011/2021, cujo objeto é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
PARA ATENDER O PROGRAMA PNAE, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DESTINADOS Á ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS 
ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, com base na Lei nº 8.666/93. 
 

Tibagi, 25 de janeiro de 2022 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, constante do Processo nº 009/2022, Dispensa de Licitação nº 03/2022, conforme Parecer Jurídico n° 
032/2022, para formalizar contrato com a empresa CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA, CNPJ 04.833.366/0001-00, com base 
no inciso IV, do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

Tibagi, 25 de janeiro de 2022 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, constante do Processo nº 010/2022, Dispensa de Licitação nº 04/2022, conforme Parecer Jurídico n° 
033/2022, para formalizar contrato com a empresa REGAILO INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ 16.987.823/0001-92, com base no inciso IV, do art. 
24 da Lei nº 8.666/93. 

Tibagi, 25 de janeiro de 2022 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, constante do Processo nº 011/2022, Dispensa de Licitação 05/2022, conforme Parecer Jurídico n° 
034/2022, para formalizar contrato com a empresa LABINGÁ COMERCIO DE ARTIGOS LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ 06.886.103/0001-51, com 
base no inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93. 

Tibagi, 25 de janeiro de 2022 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 

 
EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO 

 
Natureza:Termo de Colaboração 001/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS IDOSOS DE TIBAGI – AAMITI 
Valor:R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) 

Objeto:Atender idosos de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em período semanal, promovendo a qualidade de vida para 

estes, assegurando- lhe o pleno exercício da cidadania, promover e estimular a realização de programas de atendimento à pessoa idosa, 

promover atividades culturais, religiosas, recreativas e de saúde, e atuar na definição da política municipal, de atendimento ao idoso, em 

consonância com a política nacional do idoso, coordenando e fiscalizando sua execução. 

Prazo de vigência:26/01/2022 a 31/12/2022. 

 
Natureza:Termo de Colaboração 002/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 
Valor:R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais) 
Objeto:Promover e desencadear ações que visam à articulação entre a defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços na área 
assistencial, educacional, saúde e apoio à família, no conjunto das necessidades básicas, direcionando essas ações para a melhoria de qualidade de 
vida da pessoa com deficiência e sua família, numa visão holística da conquista dos direitos sociais. 
Prazo de vigência:26/01/2022 a 31/12/2022. 
 
Natureza:Termo de Colaboração 003/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CASA LAR – ACAL 
Valor:R$ 265.650,00(duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais) 

Objeto:Atender criança e adolescente de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em período integral, que se encontre em 

situação de risco na forma do art. 98 da lei Federal 8.069/90, através de medida de proteção de abrigo, ma forma do art. 90, IV e art. 92 da lei 

federal 8.069/90, propiciando condições familiares para o regular desenvolvimento e reintegração aos abrigados. 

Prazo de vigência:26/01/2022 a 31/12/2022.  

 
Natureza:Termo de Colaboração 004/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:CENTRO ASSISTENCIAL AO IDOSO 
Valor:R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais) 

Objeto:Atender idosos maiores de 60 (sessenta) anos, de ambos os sexos, sem qualquer discriminação de clientela, em período integral, em 

estado de carência material e nutricional, que se encontre em situação de risco e vulnerabilidade social comprovadamente sem condições de 

serem acolhidos por suas famílias, proporcionando-lhes assistência moral, material, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e 

dignidade, visando a preservação da sua saúde física e mental. 

Prazo de vigência:26/01/2022 a 31/12/2022.  

 
Natureza:Termo de Colaboração 005/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO DISTRITO DE CAETANO MENDES 
Valor:R$ 27.889,57 (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) 

Objeto:Proporcionar à população dos distritos do Município de Tibagi a integração da comunidade com as autoridades policiais deste, promover e 

implantar programas de orientação e divulgação de ações de autodefesa á comunidade, inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e 

campanhas educativas de interesse da Segurança Pública.  

Prazo de vigência:26/01/2022 a 31/12/2022. 

 
Natureza:Termo de Colaboração 006/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DA CIDADE DE TIBAGI 
Valor:R$ 40.360,43(quarenta mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) 
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Objeto:Proporcionar à população da sede do Município de Tibagi a integração da comunidade com as autoridades policiais deste, promover e 
implantar programas de orientação e divulgação de ações de autodefesa à comunidade, inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e 
campanhas educativas de interesse da Segurança Pública. 
Prazo de vigência:26/01/2022 a 31/12/2022.  
 
Natureza:Termo de Colaboração 007/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES – LAR DE NAZARE 
Valor:R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) 
Objeto:Atender crianças e adolescentes do sexo feminino de 5 á 16 anos, em forma de fortalecimento de vínculos, nos turnos matutino e vespertino de 
segunda a sexta –feira, em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social, para desenvolver trabalho social na defesa e implementação dos 
direitos da criança e do adolescente, visando atender as suas necessidades básicas de acordo com a Lei Federal 8..069/90, assim como aplicar a 
aprendizagem na vivencia dos valores humanos espirituais, estendendo estes também as famílias dos assistidos.  
Prazo de vigência: 26/01/2022 a 31/12/2022.  
 
Natureza:Termo de Colaboração 008/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA SEMENTEIRAS DE LUZ 
Valor:R$ 100.000,00(cem mil reais) 

Objeto:Atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, com faixa etária de 03 à 17 anos, com trabalho de laborterapia, cursos e oficinas 

culturais, atividades esportivas, artesanato e meio ambiente, com atendimento aos sábados, das 8:00 às 17:00 horas, com fornecimento de três 

refeições aos assistidos. 

Prazo de vigência:26/01/2022 a 31/12/2022. 
 
Natureza:Termo de Colaboração 009/2021 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:PROVOPAR AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL DE TIBAGI 
Valor:R$ 237.000,00(duzentos e trinta e sete mil reais) 

Objeto:Atender a população em geral, em turno matutino e vespertino, promovendo a melhoria da qualidade de vida e a valorização da população 

com baixo índice de desenvolvimento humano, viabilizando programas e ações que possibilitem a sua sustentação, através de programas de 

geração de renda, garantindo sua inclusão social. 

Prazo de vigência:12/01/2022 a 31/12/2022. 

 
Natureza:Termo de Colaboração 010/2022 - PMT 
Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI 
Conveniada:ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE TIBAGI 
Valor:R$ 261.154,16(duzentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) 

Objeto:Atender animais de pequeno porte (gato e cachorro) abandonados, que se encontrem em situações de risco ou que necessitem de cuidados, 

medicamentos e materiais os quais seus cuidadores (donos) não tenham condições financeiras para tal, e que possam vir a oferecer risco a população. 

Prazo de vigência: 26/01/2022 a 31/12/2022.  

 

 

PORTARIA N° 122/2022 

 
  O PREFEITO MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade a Lei Orgânica do 

Município, combinado com a Lei n
o
 1.992/05 e Lei n

o
 2574/2015, e tendo em vista o Memorando n

o
15/2002 – SEMEC,  

 

RESOLVE: 

 
  Suprimir, a partir do dia 1º de janeiro fluente, as gratificações atribuídas aos servidores abaixo relacionados: 

Nome Matrícula 

CRISTIANE APARECIDA VEINERT 194760 

LUCILENE TAQUES 56650 

ELIZANA GOMES BRUDNOSKI 100641 

MAGDA CASTILHOS PUCHALSKI 54992 

ROSENILDA SOARES DA SILVA 174815 

REGIANE APARECIDA MARTINS 53597 

ARIELY ELOAR CARNEIRO PEREIRA 57681 

ISABEL VINISKI SILVEIRA 57711 

JULIANA KREMER 158488 

MARIA ESTELA REGNIEL 57797 

JULIANA APARECIDA REGNIEL DE SOUZA 57851 
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VALDELI GOMES CAMINHA 155888 

MÁRCIA APARECIDA MACHADO 55816 

OSDINÉIA LUCAS DOS SANTOS 155748 

MARTA FELIX BASTIANI PLEM 57746 

MANOEL TADEU ARPELAU 164526 

MURILO GOMES REIS 2761793 

CRISTIANE DO ROCIO BAPTISTA BUIST 55034 

LOANA MENDES DA SILVA DE CAMPOS 53350 

SILVIA SANTILIA SAMPAIO 57614 

 

                 

GABINETE DO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PORTARIA N° 123/2022 

    
     O PREFEITO MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 66, inciso e art. 

90, inciso II da Lei Orgânica do Município, 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 2 (duas) diárias em favor do servidor WILLIAN FERREIRA MADUREIRA, 

matrícula 2761831, CPF n
o
 040.814.389-43, de acordo com a seguinte viagem: 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

24/01/2022 

26/01/2022 

Nova Bassano/RS – Transporte de paciente para tratamento de 

saúde 

AMBULÂNCIA 

BEV 0F39 

VALOR TOTAL............ R$ 800,00 

 

GABINETE DO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PORTARIA N° 124/2022 

    
     O PREFEITO MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 66, inciso e art. 

90, inciso II da Lei Orgânica do Município, 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 2 (duas) diárias em favor da servidora ADRIANE LEAL MACHADO, matrícula 

2765160, CPF n
o
 057.657.099-07, de acordo com a seguinte viagem:  

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

24/01/2022 

26/01/2022 

Nova Bassano/RS – Acompanhar paciente para tratamento de 

saúde 

AMBULÂNCIA 

BEV 0F39 

VALOR TOTAL............ R$ 800,00 
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GABINETE DO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PORTARIA N° 125/2022 

    
  O PREFEITO MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade a Lei Orgânica do 

Município, combinado com a Lei n
o
 1.992/05 e tendo em vista o Memorando n

o
15/2002 – SEMEC,  

 

RESOLVE: 

 
  Conceder, a partir do dia 1º de janeiro fluente, gratificação aos servidores abaixo nominados, pelo exercício da função relacionada: 

Nome Matrícula Função  Percentual 

CRISTIANE APARECIDA VEINERT 194760 Coordenadora do Ensino Fundamental do 

Interior 

70% 

MURILO GOMES REIS 2761793 Coordenador de Merenda e Material Escolar 70% 

WELINGTON CÉSAR TAQUES 2745046 Coordenador de Educação Infantil 80% 

                 

 

GABINETE DO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PORTARIA N° 126/2022 

    
  O PREFEITO MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade a Lei Orgânica do 

Município, combinado com a Lei n
o
 1.992/2005 e Lei n

o
 2574/2015 e tendo em vista o Memorando n

o
15/2002 – SEMEC,  

 

RESOLVE: 

 
  Conceder, a partir do dia 1º de janeiro fluente, gratificação às servidoras baixo nominadas, pelo exercício da função relacionada: 

Nome Matrícula Função  Percentual 

ELIANE APARECIDA PACHECO DOS 

SANTOS 

56634 Diretora da Escola Municipal Professora Ida 

Viana de Oliveira 

60% 

ALCIONE APARECIDA DA CRUZ 

FERNANDES 

56618 Coordenadora Pedagógica da Escola 

Municipal Ida Viana de Oliveira 

60% 

ANA CLÁUDIA PINHEIRO DA COSTA 157392 Diretora da Escola Municipal Professor 

Aroldo 

60% 

ANA ELIS GOMES 76228 Coordenadora Pedagógica da Escola 

Municipal Professor Aroldo 

60% 

NAZIRA FÉLIX DA SILVA 75710 Diretora da Escola Municipal Telêmaco 

Borba 

80% 

ELENICE DE FÁTIMA ALBUQUERQUE 

SCHOENBERGER 

173614 Coordenadora Pedagógica da Escola 

Municipal Telêmaco Borba 

60% 

LILIAN GRACIELA DE OLIVEIRA 172820 Diretora do Centro Municipal de Educação 

Infantil Madrinha Augusta 

60% 

VALDELI GOMES CAMINHA 155888 Coordenadora Pedagógica da Escola 60% 



                                                                                                                                       
  

 

Ano IX – Edição nº 1674 - Tibagi, 27 de janeiro de 2022. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

 
 
 
 
 

Página | 65 

Municipal Telêmaco Borba 

INEZ MARI GARCIAS KRATSCH 52850 Coordenadora Pedagógica da Escola 

Municipal São Bento 

60% 

RAQUEL BUENO DA COSTA 

WIEDERMANN 

74446 Diretora da Escola Municipal São Bento 60% 

JULIANA APARECIDA REGNIEL DE 

SOUZA 

57851 Diretora da Escola Municipal Dep. David 

Federmann 

60% 

MARIA ESTELA REGNIEL 57797 Coordenadora Pedagógica da Diretora da 

Escola Municipal Dep. David Federmann 

60% 

NOELISA RIBEIRO DOS SANTOS 157422 Diretora do Centro Municipal de Educação 

Infantil Aquarela 

40% 

ANELIZA RIBEIRO GOMES 152200 Coordenadora Pedagógica do Centro 

Municipal de Educação Infantil Aquarela 

40% 

IRENE CARNEIRO 172774 Diretora do Centro Municipal de Educação 

Infantil Dona Inez 

60% 

 

 

GABINETE DO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PORTARIA N° 127/2022 

    
     O PREFEITO MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade a Lei Orgânica 

do Município, combinado com a Lei n
o
 1.992/2005,  

RESOLVE: 

 

 
     Conceder ao servidor ANDERSON ALVES BUENO, matrícula 212610, gratificação pelo exercício da função de 

Coordenador de Esportes do Distrito de Alto do Amparo, no valor de 50% (cinquenta por cento) da remuneração atribuída ao nível 8 da tabela de 

vencimentos constante do Anexo V da Lei n
o
 1.992/2005, a partir do dia 1º de janeiro fluente, ficando suprimida a gratificação atual. 

 

 

GABINETE DO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PORTARIA N° 128/2022 

    
     O PREFEITO MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade a Lei Orgânica 

do Município, combinado com a Lei n
o
 1.992/2005,  

RESOLVE: 

 
     Conceder ao servidor RAMON CARLOS ASSUNÇÃO RIBAS, matrícula 155810, gratificação pelo exercício da função de 

Coordenador de Trabalho e Emprego, no valor de 30% (trinta por cento) da remuneração atribuída ao nível 8 da tabela de vencimentos constante do 

Anexo V da Lei n
o
 1.992/2005, a partir do dia 1º de janeiro fluente. 
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GABINETE DO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PORTARIA N° 129/2022 

    
     O PREFEITO MUNICIPAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade a Lei Orgânica 

do Município, combinado com a Lei n
o
 1.992/2005,  

RESOLVE: 

 
     Conceder ao servidor CASTURINO DIVAIR AVELINO RODRIGUES, matrícula 57061, gratificação pelo exercício da 

função de Coordenador de Veículos, Pelas e Combustíveis, no valor de 50% (cinquenta por cento) da remuneração atribuída ao nível 8 da tabela de 

vencimentos constante do Anexo V da Lei n
o
 1.992/2005, a partir do dia 1º de janeiro fluente. 

 

 

GABINETE DO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 21 de janeiro de 2022. 

 

 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
D E C R E T O   N

o
  4 0 6 . 

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

Município, em conformidade com o Art. 74 da lei Orgânica do Município, combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 1.992/2005 e suas alterações,  

 
RESOLVE 

 
Nomear NEUZA RIBEIRO, portadora da cédula de identidade n

o
 RG-8.382.239-2/PR, para o cargo de Assessora 

Jurídica, nível 18, do quadro de cargos de provimento em comissão, a partir do dia 03 de janeiro fluente, ficando exonerada do cargo atual. 

       

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 07 de janeiro de 2022. 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

- REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES – 

D E C R E T O  N
o
  4 1 2 . 

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

Orgânica do Município, combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 1.992/2005 e suas alterações, 

 
RESOLVE 

 
      Exonerar, a pedido, DÉBORA BITTENCOURT DA SILVA FERNANDES do cargo de Secretária Municipal de 

Administração, a partir desta data. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 18 de janeiro de 2022. 

 
ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 
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D E C R E T O  N
o
  4 1 3 . 

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

Orgânica do Município, combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 1.992/2005 e suas alterações,  

 
RESOLVE 

 
 
      Nomear a servidora JULIANA ALBERTI GOMES, portadora da cédula de identidade n

o
 6.973.504-5/PR, para o cargo de 

Secretária Municipal de Administração, a partir desta data. 

 
 
      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 19 de janeiro de 2022. 

 
 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
 
 

DECRETO 414. 
 

 

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

Município, e  

 

     Considerando o falecimento do senhor EUGÊNIO SANTOS, nesta data, que causou comoção e grande tristeza aos seus 

familiares, amigos e toda a população; 

 

     Considerando a sua invulgar colaboração no desenvolvimento econômico e político do município; 

    

   Considerando os trabalhos dedicados ao munícipio como vice-prefeito; 

 

   Considerando a história de vida, como pessoa íntegra e sua relevância para toda comunidade. 

 
 

DECRETA 
 

Luto oficial em todo o município, por 03 (três) dias. 

 

    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 21 de janeiro de 2022. 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 
 
 

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

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

Município, em conformidade com o Art. 74 da lei Orgânica do Município, combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 1.992/2005 e suas alterações,  

 
RESOLVE 

 
Revogar o Decreto n

o
 410, de 12 de janeiro de 2022 e, em consequência, tornar sem efeito os atos dele decorrentes. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 21 de janeiro de 2022. 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 
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D E C R E T O   N
o
  4 1 6 . 

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

Município, em conformidade com o Art. 74 da lei Orgânica do Município, combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 1.992/2005 e suas alterações,  

 
RESOLVE 

 
Nomear CAMILA REGIANE BARBOSA JANDT, portadora da cédula de identidade n

o
 RG-10.849.355-0/PR, para o cargo 

de Assessora Administrativa, nível 8, do quadro de cargos de provimento em comissão, a partir do dia 20 de janeiro fluente. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 21 de janeiro de 2022. 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 
D E C R E T O   N

o
  4 1 7 . 

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

Município, em conformidade com o Art. 74 da lei Orgânica do Município, combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 1.992/2005 e suas alterações,  

 
RESOLVE 

 

Nomear RODRIGO DO PRADO, portador da cédula de identidade n
o
 RG-9.982.019-5/PR, para o cargo de Gerente de 

Desenvolvimento Agrícola e Econômico, nível 12, do quadro de cargos de provimento em comissão, a partir do dia 1º de janeiro fluente, ficando 

exonerado do cargo atual. 

       

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 21 de janeiro de 2022. 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 

D E C R E T O   N
o
  4 1 8 . 

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

Município, em conformidade com o Art. 74 da lei Orgânica do Município, combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 1.992/2005 e suas alterações,  

 
RESOLVE 

 
Nomear CRISTIANE DA SILVA DO PRADO, portador da cédula de identidade n

o
 RG-9.908.499-5/PR, para o cargo de 

Chefe da Seção de Saneamento Urbano, nível 8, do quadro de cargos de provimento em comissão, a partir do dia 1º de janeiro fluente, ficando 

exonerada do cargo atual. 

       

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 21 de janeiro de 2022. 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 
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D E C R E T O   N

o
  4 1 9 . 

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

Município, em conformidade com o Art. 74 da lei Orgânica do Município, combinado com disposições da Lei Municipal n
o
 1.992/2005 e suas alterações, 

e tendo em vista o requerimento do servidor, 

RESOLVE 
 

Exonerar, a pedido, MARCOS FELIPE DE PAULA do cargo de Gerente de Tributação, nível 12, do quadro de cargos de 

provimento em comissão, a partir desta data. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 25 de janeiro de 2022. 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 
DECRETO 421/2022  

 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento de 2022 e dá outras providências. 

    
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei 

Municipal 2900/21  resolve e: 
 

DECRETA 
Art. 1º - Fica aberto, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2022 um crédito adicional suplementar no 

valor de R$ 3.794.011,33 (Trez milhões setecentos e noventa e quatro mil onze reais e trinta e tres centavos), para reforço das seguintes dotações 
orçamentárias: 

08 Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras Públicas  

003 Gerência de Serviços Públicos  

25.752.1501.2-031 Encargos Manutenção da Iluminação Pública  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e material permanente 1.327.546,33 

709 COPEL - Eficiência Energética  

    

ÓRGÃO - 10 Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

UNIDADE – 001 Gerência Administrativa  

12.365.1201.1-019 Expansão da Rede Física da Educação Infantil  

4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações  

000 Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent 645.250,69 

103 5% sobre transf. constitu. - exec. corr 577.787,71 

104 25% sobre demais imp. vincu. a educa.e.c 276.961,60 

  

11 Secretaria Municipal de Esportes e Recreação Orientada  

002 Gerência de Esportes e Recreação Orientada  

27.812.2701.1-025 Infraestrutura para Prática de Esportes  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e material permanente  

734 CONV SEDU VAN 200.000,00 

 

ÓRGÃO - 15 Secretaria Municipal de Transporte  

UNIDADE – 002 Gerência de Construção e Conservação de Rodovias  

26.782.2601.1-024 Estradas do Progresso  

4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente 766.465,00 

   

Art. 2º. Como recurso para abertura do crédito de que trata o presente, será utilizado o excesso de arrecadação da conta 
de receita 1.7.24.99.01.01.00.00.00.00 no valor de 200.000,00; o excesso de arrecadação da conta de receita 2.4.29.99.01.01.00.00.00.00 no valor de 
R$ 1.327.546,33, o superávit do exercício anterior da fonte 000 no valor de R$ 1.411.715,69, o superávit do exercício anterior da fonte 103 no valor de 
R$ 577.787,71 e o superávit do exercício anterior da fonte 104 no valor de R$ 276.961,60. 
   Art. 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 27 de janeiro de 2022. 
 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal de Tibagi 
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DECRETO 420/2022 
 
 

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento de 2022 e dá outras providências. 
 
 

     
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei 

Municipal 2900/21 resolve e: 
 

DECRETA 
 
Art. 1º - Fica aberto, no orçamento do Município para o exercício financeiro de 2022 um crédito adicional suplementar no 

valor de R$69.072,86 (Sessenta e nove mil e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: 
      

06 Secretaria Municipal de Administração  

001 Assessoria Administrativa  

04.122.0401.2-011 Atividades da Secretaria de Administração  

3.3.30.93.00.00 Indenizações e Restituições  

793 SEAB MICROBACIAS 40.903,24 

802 SEAB MICROBACIA BARREIRO CONV 52 28.169,62 

 

Art. 2º. Como recurso para abertura do crédito de que trata o presente, será utilizado o superávit no exercício anterior da 
fonte de recurso 793 no valor de R$ 40.739,16, o superávit no exercício anterior da fonte de recurso 802 no valor R$ 28.007,64; o excesso de 
arrecadação da conta de receita 1.3.21.01.01.06.08.00.00.00 no valor de R$ 164,08 e o excesso de arrecadação da conta de receita 
1.3.21.01.01.06.09.00.00.00 no valor de R$ 161,98.  

   
Art. 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

 
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAGI, em 26 de janeiro de 2022. 
 
 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 
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