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ATOS DO PODERES EXECUTIVO MUNICIPAL
Órgão Oficial Eletrônico do Município de Sertaneja
Lei nº 1527/2011, de 15 de dezembro de 2011
§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 42/13, de 19/09/2013, conforme

Prefeita Municipal:
Magda Bruniere Rett

segue:
I – Representantes do Poder Executivo Municipal

a

AVENIDA: NOSSA SR . DO ROCIO, 233
CEP: : 86340-000
FONE: : (43) 3562-1172
SERTANEJA - PR

•

REPRESENTANTE

SETOR

MUNICIPAL

DE

ADMINISTRAÇÃO:
TITULAR: WAGNER ROBSON ESTEVÃO

Email: orgaooficial@sertaneja.pr.gov.br
Site: www.sertaneja.pr.gov.br

SUPLENTE: FABIANO FERNANDES

•

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS E OBRAS:
TITULAR: EDES PEREIRA DE OLIVEIRA

DECRETO
DECRETO Nº 4689/13 - DE 09 DE OUTUBRO DE 2013

SUPLENTE: JOÃO GERALDO

•

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO E CULTURA:
TITULAR: ELIZABETH CASTILHO DE MORAES VALÉRIO
SUPLENTE: SILVANA PERES MARCUZ

Súmula: “Dispõe sobre e nomeação e composição do CMD
– Conselho Municipal de Desenvolvimento de Sertaneja e dá outras
•

providencias.”

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE:
TITULAR: CORNELIO NOGUEIRA NETO

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERTANEJA, Estado do

SUPLENTE: PEDRO MACHADO DOS SANTOS FILHO

Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 119, § 1º e 2º da Lei Complementar nº 042/13,
de 19 de Setembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Diretor do

•

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL:

Município de Sertaneja,

TITULAR: EDEMARA CRISTINA MARQUES SOARES
SUPLENTE: ANA DA SILVA

DECRETA
•
Art. 1º - Ficam nomeados os membros do Conselho
Municipal de Desenvolvimento de Sertaneja, de que trata o artigo 119,

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:
TITULAR: RICARDO PEDROSO DE ALMEIDA
SUPLENTE: SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA ROSA
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REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

TITULAR: MARIA ROSANA HOFFMANN SÁBIO

ESPORTE E TURISMO:

SUPLENTE: ORLANDO ANTONANGELO

TITULAR: RODRIGO ALESANDRO PARDINHO
SUPLENTE: LUAN POLI
Parágrafo 1º - A Presidência do respectivo Conselho será
•

REPRESENTANTE DA EMATER:

definida entre seus membros quando da realização da primeira

TITULAR: ILVO ANTONIASSI

reunião.

SUPLENTE: EUGÊNIO VASCONCELLOS PEDROSO
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.

II – Representantes da Sociedade Civil

•

REPRESENTANTE DO DISTRITO DE PARANAGI:
TITULAR: TIAGO DE ALMEIDA
Edifício da Prefeitura Municipal de Sertaneja, Estado do

SUPLENTE: APARECIDA PANZARINE

Paraná, em 09 de outubro de 2013.
•

REPRESENTANTE DOS SETORES DO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA:
TITULAR: FÁBIO APARECIDO CARVALHO
MAGDA BRUNIERE RETT

SUPLENTE: WELLINGTON JOSÉ ARGENTINO

Prefeita Municipal
•

REPRESENTANTES PRODUTORES RURAIS:
TITULAR: JOSÉ APARECIDO LIDO

LEIS

SUPLENTE: CLAUDIO FUMIKAZU NAKAMURA

•

REPRESENTANTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS:
LEI Nº 1628/13 - DE 16 DE OUTUBRO DE 2013

TITULAR: GISLAINE RUBIO DA SILVA MENDONÇA
SUPLENTE: ERICA DE FATIMA ZARATIN

•

SÚMULA: Adequação da Lei que Instituiu o Fundo Municipal

REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES

de Saúde à Lei Complementar nº 141/2012, e dá outras providências.

MUNICIPAIS DE SERTANEJA
TITULAR: JOSÉ CARLOS GONÇALVES

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERTANEJA – Estado do

SUPLENTE: CLAUDINEI BERBEL MARQUES
Paraná.
•

REPRESENTANTE

DA

CAMARA

MUNICIPAL

SERTANEJA:
TITULAR: ANETE ANDRADE FREDERICO

DE

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERTANEJA,
Estado do Paraná, aprovou, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a
seguinte,

SUPLENTE: SILVANA PIROLO GERMANOS VILLA
LEI
•

REPRESENTANTE DOS SEGMENTOS RELIGIOSOS:
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SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DO FUNDO
DE SAÚDE

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde, que
Art. 4º São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos
recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde,

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas

executadas ou coordenadas pela Diretoria de Saúde do Município,
que compreendem os blocos:

de aplicação dos seus recursos de acordo com as decisões do

I – da Atenção Básica;

Conselho Municipal de Saúde;

II – da Média e Alta Complexidade;
II - Acompanhar, avaliar e decidir, em conjunto com o

III – da Vigilância em Saúde;
IV – da Assistência Farmacêutica;

Conselho Municipal de Saúde, sobre a realização das ações previstas

V – da Gestão.

no Plano Municipal de Saúde;
III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano

CAPÍTULO II

Municipal de Saúde para o Município, em conformidade com a Lei de
SEÇÃO I - DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Diretrizes Orçamentárias;
IV – Executar e controlar o orçamento anual, bem como as

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado ao
Secretário Municipal de Saúde.

metas fiscais da lei;

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL

V - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde as
demonstrações quadrimestrais de prestação de contas orçamentária

Art. 3º - São atribuições do Prefeito Municipal:
I - Criar condições de manutenção e gerenciamento do
Fundo Municipal de Saúde;
II - Nomear o Gestor do Fundo;

e financeira, bem como o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária do Fundo em atendimento ao contido na Lei
Complementar nº 141/2012, de 13 de janeiro de 2012;
VI - Encaminhar à contabilidade geral do município os
pareceres e atas das demonstrações mencionadas no inciso anterior;

III - Assinar cheques e ordens bancárias de pagamento das
despesas do Fundo, juntamente com o Gestor do Fundo.
IV – Contratar profissionais de saúde e pessoal de apoio,

VII - Subdelegar competências, aos responsáveis pelos
estabelecimentos de prestação de serviços que integram a rede
municipal;

em obediência às necessidades e observância às disponibilidades
VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do

orçamentárias e financeiras;
Fundo;
V – Elaborar leis e regulamentos para o bom funcionamento
e procedimentos do Fundo;

IX - Assinar cheques e ordens bancárias de pagamento das
despesas do Fundo, juntamente com o prefeito municipal;
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observando o Plano Municipal de Saúde, e a Lei das Diretrizes
Orçamentárias.

administrados pelo Fundo;
§ 1º O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o
XI - Manter o controle e a avaliação da produção das

Município, em obediência ao princípio da unidade;

unidades integrantes da rede municipal de saúde;
§ 2º O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará,
XII - Encaminhar quadrimestralmente, ao Conselho
Municipal de Saúde, relatório de acompanhamento e avaliação da

na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas
estabelecidas na legislação pertinente.

produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.
XIII – Apresentar quadrimestralmente ao Setor de

§ 3º O Plano Plurianual de Investimento, contemplará o
previsto no Plano Municipal de Saúde em deliberação específica.

Patrimônio, os inventários de estoques de medicamentos, materiais de
consumo e de instrumentos médicos;
XIV – Emitir Termo de Responsabilidade Patrimonial, na
forma de portaria específica, aos responsáveis pelas Unidades da

§ 4º A Elaboração e acompanhamento de metas, bem como
as

Serviço de Controle Interno;
XV – Encaminhar, após parecer do Conselho Municipal de
Saúde, até 30 (trinta) de julho de cada ano, proposta de metas físicas
e financeiras, para inclusão no projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias da municipalidade, na forma da lei;

previstas

em

lei,

serão

de

a Secretaria da Administração.
§ 5º - O órgão de Controle Interno do Município, deverá
verificar, pelo sistema de amostragem, o cumprimento do disposto
nesta Lei, de acordo com a Lei Complementar 141/2012, além de
verificar a veracidade das informações constantes do Relatório de
gestão, com ênfase na verificação presencial dos resultados
alcançados no relatório de saúde, sem prejuízo do acompanhamento
pelos órgãos de controle externo e pelo Ministério Público com
jurisdição no território regional.

XVI – O Gestor do Fundo Municipal de Saúde apresentará

III b) DA CONTABILIDADE

até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro de cada ano em
audiência pública na Casa Legislativa o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária.

quadrimestrais

responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com

área de saúde, realizando periodicamente, inventário patrimonial, que
deverá ser encaminhado à Gerência Municipal de Administração e ao

audiências

Art. 6º. A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem
por

objetivo

evidenciar

a

situação

financeira,

patrimonial

e

orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões
e normas estabelecidos na legislação pertinente.
SEÇÃO III - DO PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE DO FUNDO
III a) DO PLANEJAMENTO
Art. 5º. O orçamento do Fundo Municipal de Saúde
evidenciará as políticas e os programas de trabalhos governamentais,

Art. 7º. A contabilidade será organizada de forma a permitir
o exercício das suas funções de controle prévio concomitante e
subseqüente a de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos
serviços, e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem
como interpretar e analisar os resultados obtidos.
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II – As transferências na forma do que dispõe a Emenda

Art. 8º - São atribuições da Contabilidade Geral do
Município, além das que tratam os artigos 5º e 6º, apresentar ao
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Constitucional 29/2000;

Coordenador do Fundo, o que segue:
II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações
a) quadrimestralmente, as demonstrações de receitas e

financeiras;

despesas;
III - O produto de convênios firmados com outras entidades;
b) anualmente, o inventário contábil dos bens móveis e o
balanço geral do Fundo.
c) demonstrações que indiquem a situação econômicofinanceira geral do Fundo Municipal de Saúde;

IV - O produto de arrecadação da taxa de fiscalização e de
higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código de Postura do
Município, bem como parcelas de arrecadações de outras taxas já
instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

d) os controles necessários sobre convênios ou contratos de
prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos
para a saúde;
e) quadrimestralmente, a prestação de contas na forma

V - As parcelas do produto da arrecadação de outras
receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação
de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a
receber por força de lei e de convênio no setor;

que dispõe a legislação, para apreciação e deliberação em forma de
parecer, do Conselho Municipal de saúde, como dispõe as instruções
e regulamentos do tribunal de contas do estado do Paraná.

VI - Doações em espécie feitas diretamente para este
Fundo.

f) atender a todas as normas do Tribunal de Contas do

§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas

estado do Paraná, no que diz respeito às prestações de contas do

obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em

Fundo Municipal de Saúde.

agência de estabelecimento oficial de crédito.

g) se fazer representar em audiências públicas de prestação
de contas ao Conselho Municipal de Saúde, quadrimestralmente, e

§ 2º A aplicação de recursos de natureza financeira
dependerá:

quando solicitado.
I - Da existência de disponibilidade, em função do
cumprimento de programação;
CAPÍTULO III - DOS RECURSOS DO FUNDO

II - De prévia aprovação do Diretor de Municipal de Saúde;

SEÇÃO I - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 9º São receitas do Fundo:

SEÇÃO II - DOS ATIVOS DO FUNDO

I - As transferências oriundas do Sistema Único de Saúde;
Art. 10 Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:
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I - Financiamento total ou parcial de programas integrados
desenvolvidos pela Gerência e por ela conveniados;

II - Direitos que, porventura, vierem a constituir;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao
pessoal dos órgãos ou de entidades de administração direta ou

III - Bens móveis que forem destinados ao sistema de saúde
do Município;

indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da
presente Lei;

IV - Bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados
ao sistema de saúde;

III - Pagamento pela prestação de serviços de entidade de
direito privado para execução de programa ou projeto específicos do
setor de saúde, observado o disposto no § 1º do artigo 199 da

V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do

Constituição Federal;

sistema de saúde do Município.
IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de
SEÇÃO III - DOS PASSIVOS DO FUNDO

outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

Art. 11 Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde,

V – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação

as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha

de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de

assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal

saúde;

de Saúde.
VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos
de gestão, planejamento, administração e controle das ações de
saúde;
CAPÍTULO IV - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e
aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

SEÇÃO I - DA DESPESA

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente
e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde
Art. 12. Nenhuma despesa será realizada sem a devida
autorização orçamentária municipal.
Parágrafo

único.

Para

mencionados no art. 1º da presente Lei.
CAPÍTULO V – DO QUADRO DE PESSOAL

os

casos

de

insuficiência
adicionais

Art. 14. O Fundo Municipal de Saúde, utilizar-se-á do

suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto

Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, a quem cabe os

do Executivo.

procedimentos de contratação, observadas as disposições legais,

orçamentária,

poderão

ser

utilizados

os

créditos

orçamentárias e financeiras, ficando à disposição do Fundo, a quem
Art. 13 A despesa do Fundo Municipal de Saúde se
constituirá de verbas destinadas a:

caberá a responsabilidade funcional.
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SÚMULA: “Atualiza a Lei nº 1497/2011, de 17 de agosto de
2011 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde,na forma da
Lei Complementar nº 141/2012, e dá outras providencias.”

Art. 16. Os atos de pessoal serão executados pela
Administração Municipal, cabendo ao Fundo repassar todas as
informações necessárias para a elaboração da folha de pagamento,
impreterivelmente, até o dia 15 de cada mês, responsabilizando-se

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERTANEJA, Estado do
Paraná.

pelas informações na forma da Lei.
FAÇO saber que a Câmara Municipal DE SERTANEJA,
CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 17. O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada,

LEI

com endereço à Rua Monsenhor Celso, nº 401, Bairro Centro, na
cidade de SERTANEJA, Paraná, Brasil.
Art. 1 º - Fica atualizado na forma desta Lei o Conselho
Art. 18. Fica convalidado e a cargo do Fundo Municipal de

Municipal de Saúde de Sertaneja, como órgão deliberativo do Sistema

Saúde, o convênio firmado com o Consórcio Intergestores Paraná

Único de Saúde, na forma da Lei Complementar nº 141/2012, de 13

Saúde – Farmácia Básica.

de janeiro de 2012, no âmbito Municipal, tendo por competência:

Art. 19. O Fundo Municipal de Saúde, ficará sob a
fiscalização e acompanhamento do Controle Interno do Município.

I - Acompanhar, avaliar a fiscalizar os serviços de saúde
prestados à população pelos órgãos e entidades públicos e privados
integrantes do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município.

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei
Municipal n° 1185/07, de 17 de agosto de 2007.

II - Formular as estratégicas e controlar a execução da
Política Municipal de saúde.
III - Definir as prioridades de Saúde.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sertaneja, Estado do
Paraná, em 16 de outubro de 2013.

IV - Enunciar as diretrizes de elaboração e atualização
periódica

do

Plano

Municipal

de

Saúde.

V - Definir os critérios de qualidade para o funcionamento
MAGDA BRUNIERE RETT
Prefeita Municipal

dos serviços oferecidos pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema Único de Saúde no Município.
VI - Acompanhar a programação e a gestão financeira e
orçamentária através do Fundo Municipal de Saúde.

LEI Nº 1629/2013 – DE 16 DE OUTUBRO DE 2013
VII - Emitir parecer quanto à localização de unidades
prestadoras de serviços de saúde, públicas ou privadas convenientes,
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por indicação conjunta das diversas entidades representativas da
categoria ou por indicação de assembléia.

VIII - Definir as prioridades para a celebração de contratos entre
o setor público e entidades privadas de prestação de serviços de

§ 4º - Ocorrendo impasse na definição dos representantes dos

saúde na definição da rede complementar do Sistema Único de

profissionais e das instituições privadas, poderá a direção do

Saúde, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 199 da

Conselho solucionar o problema propondo acordo ou convocando

Constituição Federal.

assembléia geral.
§ 5º - O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte

IX – O Conselho Municipal de Saúde no âmbito de suas
atribuições, avaliarão a cada Quadrimestre o Relatório Consolidado do

composição:

Resultado da Execução Orçamentária e Financeira (RREO) no âmbito
da Saúde e o Relatório do Gestor da Saúde sobre a repercussão da

I- 02 (dois) representantes do Governo Municipal: (12,50%)

execução da Lei Complementar nº 141/12, de 3 de janeiro de 2012,
nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde da

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;

população respectiva e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo as
indicações

para

que sejam

adotadas

as

medidas

b) 01 (um) representante do Departamento de Finanças.

corretivas

necessárias.
II- 02 (dois) representantes dos Prestadores de Serviços de
Art. 2º - A atuação do Conselho Municipal de Saúde orientar-se

Saúde: (12,50%)

à segundo a universalização, a garantir de acesso igualitário ao
serviço de Saúde e a priorização do setor público.

a) 01 (um) representante de prestadores de serviços
filantrópicos;

Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde terá composição
paritária entre usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - no âmbito

b) 01 (um) representante de prestadores de serviços privados.

do Município e o conjunto da representação de órgãos públicos de
instituições privadas que prestam serviços ao SUS e de profissionais e
trabalhadores da área da saúde que desenvolvam suas atividades
pelo SUS.

III-

04 (quatro) representantes dos Trabalhadores de Saúde

(25%)
a)

01(um)

representante

do

Conselho

Regional

de

Enfermagem do Paraná;
§ 1º - A representação dos usuários do sistema será de 50%

b)

01(um) representante dos Agentes Comunitários de Saúde;

dos órgãos públicos de 12,5% das instituições privadas de 12,5% e

c)

01(um)

d)

01 (um) representante da Associação de Assistência à

dos

profissionais

e

trabalhadores

de

25%.

§ 2º - As representações das instituições privadas de saúde

representante

dos

Servidores

da

Secretaria

Municipal de Saúde;
Saúde de Sertaneja

serão definidas por acordo entre estas, ou por indicação de
assembléia.

IV- 08 (oito) representantes dos Usuários, obedecendo-se a
seguinte composição: (50%)

§ 3º - A representação dos profissionais de saúde será definida
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a) 01(um) representante da Associação Comunitária para o
Desenvolvimento da 3ª Idade;

PÁG. 9

Único - Será considerado como existente, para fins de
participação do Conselho Municipal de Saúde, a entidades que tiver
estatuto registrado e comprovar funcionamento ativo, conforme

b) 01(um) representante da Associação Moradores do Conjunto

normas a serem estabelecidas no Regimento Interno do Conselho.

Nora Aurora I, II e III;
Art. 6º - O Conselho Municipal de Saúde reger-se-á pelas
c) 01(um) representante da Igreja Católica;

seguintes disposições, no que se refere a seus membros:

d) 01(um) representante das Igrejas Evangélicas;

I - Cada Entidades participante indicará um membro e um

e) 01(um) representante da Associação de Moradores do Distrito

suplente;

de Paranagi;
II - Serão substituídos mediante solicitação formal da entidade
f) 01(um) representante da Pastoral da Família e da Criança;

representada à diretoria do Conselho Municipal de Saúde;

G) 01 (um) representante do Conselho Tutelar;

III - Terão seu mandato extinto caso faltem, sem motivo
justificado, três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas no

g) 01 (um) representante de Outras

Organizações

não

período de 6 (seis) meses;

Governamentais.
IV - Terão mandato de 02 (dois) anos, cabendo prorrogação;
Art. 4º - Será guardada uma relação de proporcionalidade
partidária entre o conjunto da representação dos prestadores de
serviços públicos ou privadas, profissionais da área de Saúde e o

V - Desempenham funções não remuneradas e consideradas
como relevante serviço prestado à população;

conjunto da representação dos prestadores de serviços públicos ou
privados, profissionais da área de saúde e o conjunto da

Art. 7º - Para melhor desempenho de suas funções, o

representação dos usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito do

Conselho Municipal de Saúde poderá recorrer à pessoa e entidades,

Município.

mediante os seguintes critérios:
saúde

I - Consideram-se colaboradoras do Conselho de Saúde as

trabalhadores do SUS no âmbito do Município, será definida por

Único

-

A

representação

dos

profissionais

de

instituições formadoras de recursos humanos para a saúde e as

indicação conjuntas das entidades representativas das diversas

entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços de

categorias e não poderá diminuir a representação dos usuários do

saúde, sem embargo de sua condição de membro;

Sistema, que terá sempre reservado o percentual mínimo de 50%
(cinqüenta por cento) do total dos membros do Conselho Municipal de
Saúde.

II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notório
conhecimento para assessorar o Conselho Municipal da Saúde em
assunto específicos;

Art. 5º - Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão
nomeados mediante indicação formal da Entidades ou órgão a que
representam e tomarão posse perante a diretoria do Conselho.

III - Poderão ser criadas comissões internas entre as
instituições e entidades-membro do Conselho Municipal de Saúde,
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Art. 11 - As Assembléias Gerais do Conselho Municipal de

para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas
específicos.

PÁG. 10

Saúde ordinárias e extraordinárias, deverão ter ampla divulgação e
acesso assegurado ao público.

Art. 8º - O Conselho Municipal de Saúde terá uma diretoria
eleita diretamente por usa Assembléia Geral, com os seguintes

Único - As Resoluções do Conselho Municipal de Saúde, bem como

cargos:

os temas tratados em suas Assembléias, Reuniões de Diretoria,
I – Presidente

Comissões, etc. deverão ser amplamente divulgadas.

II – Vice-Presidente
V - 1º Secretário

Art. 12 - Revogadas as disposições em contrário, e em especial a Lei

VI - 2º Secretário

Municipal nº 1497/2011 de 17 de agosto de 2011, esta Lei entrará em
vigor

Art.

9º

-

O

Conselho Municipal

de Saúde

na

data

de

sua

publicação.

terá seu
EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA. Estado

funcionamento regido pelas seguintes normas gerais:

do Paraná, em 16 de outubro de 2013.
I - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, a cada 30
(trinta)

dias

e,

extraordinariamente,

quando

convocada

pelo

Presidente ou a requerimento da maioria de seus membros;
MAGDA BRUNIERE RETT
Prefeita Municipal

II - Cada membro do Conselho Municipal de Saúde terá
direito a um único voto na Assembléia Geral;

TOMADA DE PREÇO

III - As Assembléias Gerais serão instaladas, em primeira
chamada, com a presença da maioria de seus membros e, em
segunda chamada, trinta minutos após com no mínimo um terço de

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2013

seus membros, com deliberação pela maioria dos votos dos
presentes.

O Município de Sertaneja, Estado do Paraná, TORNA

IV - As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão
consubstanciadas em Resoluções;

PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que, de conformidade
com o disposto na Lei nº 8666/93, encontra-se à disposição, o Edital

V - A Diretoria do Conselho Municipal de Saúde poderá
deliberar e decidir “Ad referendum” da Assembléia Geral;

de Tomada de Preços, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA

PARA

ELABORAÇÃO

DO

PMSB-

PLANO

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, em atendimento à
VI - O Regime Interno aprovados por seus membros

Secretaria Municipal de Administração.

permanecerá sem alteração.
A abertura será às 09:00 horas do dia 20 de novembro de
Art. 10 - O órgão de deliberação máximo é a Assembléia
Geral;

2013.
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O Edital completo estará à disposição dos interessados no
Departamento de Licitação da Prefeitura do Município de Sertaneja,

PÁG. 11

OBSERVAÇÃO: Comunicamos que qualquer alteração no edital, será
divulgado no site. (acesse-o diariamente)

no horário das 08:00 às 11:30 das 13:00 às 17:00 horas, até o dia 14
de novembro de 2013. (Trazer CD-R virgem ou Pen-drive com 10 Mb

INFORMAÇÕES: Tel: (43) 3562-1247 – Prefeitura/Licitação

de espaço livre).
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Sertaneja, 16 de outubro de 2013.
OBJETO: O presente PREGÃO na FORMA PRESENCIAL tem por
objeto a AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 18,5” E IMPRESSORA,
conforme descrito no ANEXO I – Termo de Referência, que faz parte
PATRÍCIA EDIMARA SANTOS DA SILVA MADUENHO

integrante deste Edital.

Presidente da Comissão de Licitação

PREGÃO

Sertaneja - PR, 17 de Outubro de 2013.

AVISO DE EDITAL

JAIME DA CRUZ SILVESTRE JÚNIOR

PREGÃO Nº 21/2013 – FORMA PRESENCIAL

Pregoeiro

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 058/2013

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Até 09h30m.

ADMINISTRATIVO FIRMADO EM 04 DE SETEMBRO DE 2013.

do dia 31 de Outubro de 2013, na Unidade Compras/Licitação,
localizada no anexo do Paço Municipal, localizado na Avenida Nossa
Senhora do Rocio, nº 233.

Referência: RESCISÃO DO CONTRATO nº 1244 DE
AQUISIÇÃO

DE

COMPUTADORES

E

IMPRESSORAS,

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h31m. do dia 31 de Outubro

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERTANEJA E A

de 2013, na Unidade Compras/Licitação, localizada no anexo do Paço

EMPRESA A.S. DE SOUZA DE OLIVEIRA - LIVRARIA E

Municipal, localizado na Avenida Nossa Senhora do Rocio, nº 233.

PAPELARIA-ME.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: À partir das 09h31m. do dia 31 de
O MUNICÍPIO DE SERTANEJA, pessoa jurídica de direito

Outubro de 2013.

publico, com sede na Av. Nossa Senhora do Rocio, 233, centro,
AQUISIÇÃO

DO

EDITAL:

Licitações/Pregão Presencial

Site:

www.sertaneja.pr.gov.br

–

inscrito no CNPJ/MF nº 75.393.082/0001-80, neste ato devidamente
representado por sua Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu
mandato e funções, Sra. MAGDA BRUNIERE RETT, podendo ser
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PÁG. 12

encontrada no mesmo endereço supra, e, a Empresa A.S. DE SOUZA

contrato, sem indenização ou multa, seja a que título for, a qualquer

DE OLIVEIRA - LIVRARIA E PAPELARIA-ME, pessoa jurídica,

das partes.

inscrito no CNPJ nº 85.475.523/0001-47, neste ato devidamente
representada pela senhora Aparecida Silvana de Souza Oliveira,

Tem-se que, através de um comunicado expresso, enviado

residente e domiciliada na cidade de Cambé – PR, portadora do R.G.

para a Prefeitura municipal, a Empresa contratada, esclareceu que

nº 250.940-8 e do CPF nº 724.558.029-49, perante as testemunhas

não será possível a entrega do objeto licitado, especialmente no diz

abaixo firmadas, acordam e ajustam rescindir de forma amigável o

respeito ao modelo de monitor que foi solicitado no certame, pois,

presente contrato, conforme art. 79 inciso II da lei 8.666/93, nos

segundo ela, o modelo licitado encontra-se indisponível no mercado.

termos das cláusulas a seguir expressas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O Foro do presente contrato será o da comarca de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, excluído qualquer outro, não obstante a
Constitui objeto do presente instrumento, a rescisão

idoneidade e sinceridade de propósitos de ambos os contratantes.

amigável do contrato nº 1244 de Aquisição de computadores e
impressoras,

para

atendimento

a

Secretaria

Municipal

de

E, para firmeza e validade do que ficou estipulado as partes

Administração, celebrado em 04/09/2013 entre o MUNICÍPIO DE

assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo estiveram

SERTANEJA e a empresa A.S. DE SOUZA DE OLIVEIRA -

presentes.

LIVRARIA E PAPELARIA-ME.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE RESCISÃO

Sertaneja, 16 de outubro de 2013.

A presente rescisão de contrato se realiza de comum acordo
entre as partes, conforme art. 79 inciso II da lei 8.666/93, em virtude
da impossibilidade do cumprimento pela contratada, da cláusula 7ª do

MUNICÍPIO DE SERTANEJA

A.S. de Souza de Oliveira
- Livraria e Papelaria - ME.

