
PORTARIA Nº. 194/2018
 
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por 
Lei.
 
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 15 (QUINZE) dias de Férias atinentes ao período de 2015-2016 (quinze 
dias), ao (a) Servidor (a). MARLY APARECIDA DOS SANTOS TROFINI, ocupante da Função do Cargo 
de AGENTE DE SAÚDE, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 02 de março 
de 2015, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fundação 
Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 15 de outubro de 2018 à 29 de 
outubro de 2018, devendo retornar em sua atividade no dia 30 de outubro de 2018, de acordo com o 
Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.

ROBERES RIVELINO DA SILVA
Divisão de Recursos Humanos

JOSÉ ANTÔNIO VERTUAN
Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº. 195/2018
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por 
Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Férias atinentes ao período de 2016-2017 (trinta dias), 
ao (a) Servidor (a). JOSIANE PEREIRA DA COSTA, ocupante da Função do Cargo de AGENTE CO-
MUNITÁRIO DE SAÚDE, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 03 de janeiro 
de 2006, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fundação 
Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 16 de outubro de 2018 à 14 de 
novembro de 2018, devendo retornar em sua atividade no dia 15 de novembro de 2018, de acordo com 
o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.

ROBERES RIVELINO DA SILVA
Divisão de Recursos Humanos

JOSÉ ANTÔNIO VERTUAN
Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA Nº. 196/2018
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVO-
RADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por 
Lei.
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 10 (DEZ) dias de Férias atinentes ao período de 2014-2015 (dez dias), ao 
(a) Servidor (a). MARCIO APARECIDO DOS SANTOS, ocupante da Função do Cargo de OFICIAL 
ADMINISTRATIVO, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 03 de março de 2004, 
regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Hospital, pela Fundação Municipal de 
Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 23 de outubro de 2018 à 01 de novembro de 
2018, devendo retornar em sua atividade no dia 02 de novembro de 2018, de acordo com o Estatuto 
dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.

ROBERES RIVELINO DA SILVA
Divisão de Recursos Humanos

JOSÉ ANTÔNIO VERTUAN
Secretário Municipal de Saúde 

EDITAL Nº029/2018.
  A Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, convoca o can-
didato aprovado no Processo de Seleção Simpliicado – PSS, aberto pelo Edital n.º 006/2018 – de 
21/03/2018, e retiicados pelos Editais nº 007 e 008/2018 – de 02/04/2018,  inscrições homologa-
das pelo edital nº010/2018 – de  20/04/2018, e  divulgado resultado inal pelo edital nº014/2018 – de 
04/05/2018,  e  homologado pelo edital nº015/2018 – de 07 e maio de 2018, abaixo descritos, com 
respectivo código de inscrição, para efetivar contratação.

 O candidato deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos, desta Fundação de 
Saúde, no prazo de 05(cinco) dias uteis para procedimentos de nomeação.
  EDIFICIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADAD DO SUL, ESTADO 
DO PARANA, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.

JOSE ANTONIO VERTUAN 
Diretor Superintendente da FUMSAUDE

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº263/2018
 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições  legais e que lhe são conferidas por Lei, 
 D E C R E T A :
 ART. - 1º - Fica nomeado a  partir do dia 19 de  outubro do ano de 2018,   o  SR.   NILTON 
SEBASTIÃO DA SILVA,   portador  da  RG.1.583.130-8  - SSP  e CPF.286.056.759-34 ,  para  ocupar  
cargo comissionado – símbolo – CC-03, na função de  CHEFE DA DIVISÃO DE  POSTO DE TRAN-
SITO DE ALVORADA DO SUL - PR, lotado na Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura 
Municipal.
 ART. – 1º - Este  DECRETO  entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos  dezenove dias do mês de outubro do ano de dois e dezoito.

Roberes Rivelino da Silva
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal
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EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 74/2017 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Pregão Nº. 27/2017.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: MARCIA APARECIDA GARCIA ORLANDO & CIA LTDA - ME INSCRITO 
SOB CNPJ Nº. 21.431.683/0001-01
 PREGÃO:27/2017
 CONTRATO: 74/2017

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a dilação do prazo de vigência do contrato 
74/2017 nas condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
 Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de 11 de 
setembro de 2018 para 11 de setembro de 2018.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratiicadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA: 11/09/2018 
 

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 75/2017 - OBJETO DA LICITAÇÃO 
Pregão Nº. 27/2017.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: ROSIMEIRE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA INSCRITO SOB 
CNPJ Nº. 09.066.987/0001-11
 PREGÃO:27/2017
 CONTRATO: 75/2017

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo a dilação de prazo do contrato 75/2017 nas 
condições previstas na legislação vigente. 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso II, da Lei nº. 
8.666/93 e posteriores alterações. 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
 1 - Com prorrogação deste termo aditivo, o prazo de vigência do contrato passará de 11 
de setembro de 2018 para 11 de setembro de 2019.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratiicadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençado não 
alterado pelo presente Termo Aditivo. 
 DATA DE ASSINATURA: 11/09/2018 

PORTARIA Nº. 096/2018

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
  R E S O L V E:
 CONCEDER, 20 (VINTE) dias de Férias atinentes ao período de 2017-2018 (vinte dias), 
ao (a) Servidor (a). OSMAR LEANDRO SPIN, ocupante da Função do Cargo de AGENTE POLÍTICO, 
pertencente ao quadro de Pessoal Comissionado, admitido (a) em 01 de janeiro de 2017, regido (a) 
pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Obras e Ediicações, pela Secretaria de Obras 
e Ediicações, secretaria desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 26 de novembro de 2018 à 15 de 
dezembro de 2018, devendo retornar em sua atividade no dia 16 de dezembro de 2018, de acordo com 
o Estatuto dos Servidores Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito.

ROBERES RIVELINO DA SILVA
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 097/2018
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de 
suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei,
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 90 (NOVENTA) dias de Licença Especial, ao (a) Sr. (a). CRISTIANO PE-
REIRA DOS SANTOS, ocupante da Função do Cargo de TÉCNICO DE SANEAMENTO, pertencente 
ao quadro de Pessoal Permanente, admitido (a) em 11 de agosto de 1997, regido (a) pelo Regime 
“Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Serviços Públicos, pela Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, secretaria desta Prefeitura Municipal, por ter completado quinqüênio, ou seja, 05 (cinco) anos 
ininterruptos de efetivo exercício, referente ao período de 11 de agosto de 2007 à 10 de agosto de 2012 
(noventa dias), de conformidade com o Estatuto dos servidores Municipais de Alvorada do Sul, Estado 
do Paraná, à partir do dia 22 de outubro de 2018 à 19 de janeiro de 2019, devendo retornar em sua 
atividade no dia 20 de janeiro do ano de 2019.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos dezenove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoito.

ROBERES RIVELINO DA SILVA
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTÔNIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal  

LEI Nº 2.532/2018
 SÚMULA : Altera a Lei nº 2048/2014 e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná aprovou e eu, Prefeito Muni-
cipal, sanciono a seguinte Lei:
 Art. 1º O inciso II do artigo 9º da Lei Municipal nº 2048/2014 passa a ter a seguinte reda-
ção:
 II – O CONSEA Municipal, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura;
 Art. 2º O Parágrafo Único do artigo 9º da Lei Municipal nº 2048/2014 passa a ter a seguin-
te redação:
 Parágrafo único: A Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 
CAISAN Municipal, será presidida pelo titular da Secretaria Municipal de Agricultura, e seus procedi-
mentos operacionais serão coordenados no âmbito da Secretaria-Executiva da CAISAN Municipal.
 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício do Paço Municipal “Sebastião Gonçalves de Mello”, aos 19 dias do mês de outu-
bro do ano de 2018.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 209/2018
 SUMULA: Dispõe sobre a concessão de férias coletivas no âmbito da Administração Pú-
blica Municipal, e dá outras providenciais.
 
 ALEOCIDIO BALZANELO, Prefeito do Município de Sertanópolis, no uso de suas atribui-
ções legais e, considerando o que dispõe o artigo 221 da Lei Municipal nº 2.029/2012, 
 
 DECRETA
 Art. 1º. Ficam concedidas férias coletivas aos servidores públicos municipais da Admi-
nistração direta e indireta, suspendendo-se o expediente de trabalho dos órgãos da Administração 
Pública Municipal de Sertanópolis, no período de 26 de dezembro 2018 a 09 de janeiro 2019, excep-
cionando-se os serviços essenciais que, pela sua própria natureza, não poderão sofrer interrupções no 
atendimento.
 §1º. Consideram-se, neste período, serviços essenciais, aqueles relacionados à saúde, à 
vigilância de bens públicos, posto de atendimento ao contribuinte, limpeza pública e coleta de lixo, bem 
como as tarefas administrativas que têm prazos legais especíicos de execução.
 §2º. O funcionamento dos serviços essenciais será disciplinado em escala e número 
suicientes, por cada órgão, relativamente aos seus servidores e serviços, de forma a não sofrerem 
interrupções.
 §3º. Caberá à cheia imediata de cada órgão a responsabilidade de informar ao Depar-
tamento de Recursos Humanos a relação nominal dos servidores que aderiram ao gozo de férias 
coletivas no período constante do caput deste artigo, para ins de regularização funcional.
 §4º. Este Decreto não se aplica aos servidores públicos municipais integrantes da carrei-
ra do magistério, que deverão submeter-se às disposições da Lei Municipal nº 2.033/2012, usufruindo 
de tal período em caráter de férias escolares.
 Art. 2º.  As férias coletivas ora concedidas serão abatidas do período normal de férias 
de cada funcionário, por ocasião de sua concessão, proporcionalmente aos dias remanescentes do 
cálculo incidente sobre as férias coletivas.
 Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, icando revogadas as 
disposições em contrário.
 Paço Municipal “Santo Soriani”, 18 de outubro de 2018.

ALEOCIDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

DESPACHO
 1.Tendo em vista o Apontamento Preliminar de Acompanhamento n.º 8629, através do 
qual a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Pa-
raná opina pela avaliação da possibilidade de suspensão/revogação da Tomada de Preços n.º 10/2018, 
para correção das impropriedades constatada, DETERMINO A SUSPENSÃO da licitação em comento, 
pelo prazo de 10 (dez) dias, prazo este em que deverá ser avaliado tratar-se de causa de anulação ou 
revogação do certame.
 2.Encaminhe-se para as providências legais. 
 Sertanópolis,  16 de outubro de 2018.

ALEOCÍDIO BALZANELO
Prefeito Municipal

LEI N.º 2533/2018
 Súmula:“Institui a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município de Alvora-
da do Sul – Pr. em conformidade à Lei Federal n.° 13.431, de 04 de abril de 2017.”
 A Câmara Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Marcos Antônio 
Voltarelli, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte.
 L E I:
 Art. 1° - Fica instituída a Rede de Proteção a Criança e Adolescente em conformidade à 
Lei Federal N.° 13.431, de 04 de abril de 2.017:
 Parágrafo Único – A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente consiste no acom-
panhamento multidisciplinar, integrativo e humanizado destinado a criança e adolescente identiicado 
como vitimas ou testemunhas de abuso e agressão;
 Art. 2° - Em todos os órgãos públicos e privados sempre que se identiicar uma criança ou 
adolescente vítima de violência o responsável deverá:
 I – Comunicar imediata e formalmente ao Conselho Tutelar, para averiguação do fato 
denunciado;
 II – O Comunicante deverá preencher no prazo máximo de 24 horas a Ficha de Notii-
cação de Violência Interpessoal e Autoprovocada e encaminhar para vigilância epidemiológica para 
registro no sistema; 
 Art. 3° - Em se constatando verídico o fato denunciado, deverá o Conselho Tutelar adotar 
as medidas necessárias previstas no Artigo 136 da Lei Federal 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), e comunicar a Coordenação da Rede de Proteção.
 Art. 4°- A aplicação desta Lei, sem prejuízo dos principais estabelecimentos em normas 
nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá como base, entre 
outros, os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente a: incluir todos os incisos 
artigo 5º
 I - receber prioridade absoluta e ter considerada a condição peculiar de pessoa em de-
senvolvimento;
 II - receber tratamento digno e abrangente; 
 III - ter a intimidade e as condições pessoais protegidas quando vítima ou testemunha de 
violência; 
 IV - ser protegido contra qualquer tipo de discriminação, independentemente de classe, 
sexo, raça, etnia, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, nacionalidade, procedência regional, 
regularidade migratória, deiciência ou qualquer outra condição sua, de seus pais ou de seus represen-
tantes legais; 
 V - receber informação adequada à sua etapa de desenvolvimento sobre direitos, inclu-
sive sociais, serviços disponíveis, representação jurídica, medidas de proteção, reparação de danos e 
qualquer procedimento a que seja submetido; 
 VI - ser ouvido e expressar seus desejos e opiniões, assim como permanecer em silêncio; 
 VII - receber assistência qualiicada jurídica e psicossocial especializada, que facilite a 
sua participação e o resguarde contra comportamento inadequado adotado pelos demais órgãos atu-
antes no processo; 
 VIII - ser resguardado e protegido de sofrimento, com direito a apoio, planejamento de 
sua participação, prioridade na tramitação do processo, celeridade processual, idoneidade do atendi-
mento e limitação das intervenções; 
 IX - ser ouvido em horário que lhe for mais adequado e conveniente, sempre que possí-
vel; 
 X - ter segurança, com avaliação contínua sobre possibilidades de intimidação, ameaça e 
outras formas de violência; 
 XI - ser assistido por proissional capacitado e conhecer os proissionais que participam 
dos procedimentos de escuta especializada e depoimento especial; 
 XII - ser reparado quando seus direitos forem violados; 
 XIII - conviver em família e em comunidade; 
 XIV - ter as informações prestadas tratadas conidencialmente, sendo vedada a utilização 
ou o repasse a terceiro das declarações feitas pela criança e pelo adolescente vítima, salvo para os ins 
de assistência à saúde e de persecução penal;  
 XV - prestar declarações em formato adaptado à criança e ao adolescente com deiciên-
cia ou em idioma diverso do português. 
 Parágrafo único.  O planejamento referido no inciso VIII, no caso de depoimento especial, 
será realizado entre os proissionais especializados e o juízo. 
 Art. 5° - O Poder Executivo Municipal deverá promover e subsidiar a participação em 
cursos e capacitação permanente destinados aos proissionais de toda rede municipal pública, para a 
identiicação de toda e qualquer situação de violência contra a criança e adolescente.
 Art. 6° - Com a implantação da Rede de Proteção de que trata esta Lei, cada órgão públi-
co municipal deverá disponibilizar programas e serviços para atendimento de crianças e adolescentes, 
vítimas de toda e qualquer forma de violência. 
 Art.7° - Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão, pra-
ticada em local público ou privado, que constitua violência contra criança ou adolescente tem o dever 
de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias ao Con-
selho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, cientiicarão imediatamente o Ministério 
Público. 
 Parágrafo Primeiro - As denúncias que tratam o caput também poderão ser encaminhA-
das pelo Disque 100
 Parágrafo Segundo - A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Alvorada do Sul 
deverá promover, periodicamente, campanhas de conscientização da sociedade, promovendo a iden-
tiicação das violações de direitos e garantias de crianças e adolescentes e a divulgação dos serviços 
de proteção e dos luxos de atendimento, como forma de evitar a violência institucional.
 Art. 8° - Fica Normatizada a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Alvorada 
do Sul, com representantes dos diversos órgãos do Poder Público Municipal e Organizações da Socie-
dade Civil, que atuam na área, tendo em vista a consolidação do Sistema de Garantia de Direitos da 
Criança e do Adolescente no Município de Alvorada do Sul.  
 Art. 9° - A Rede de Proteção obrigatoriamente deverá contar com dois representantes, 
sendo um titular e um suplente dos seguintes Conselhos e Órgãos Públicos Municipal, nomeados pelo  
Executivo Municipal: 

 I. Conselho Tutelar
 II. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 III. Departamento Municipal de Assistência Social
 IV. Departamento Municipal de Educação
 V. Departamento Municipal de Saúde
 VI. Departamento Municipal de Agricultura
 VII. Departamento de Vigilância Sanitária
 VIII. Departamento Jurídico                                     
 IX. Divisão de Esporte
 X. Divisão de Cultura
 XI. Política Municipal do Trabalho
 XII. Departamento de Segurança Publica
 XIII. Departamento Financeiro
 Art. 10 - A Rede ampliada de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município deverá 
ser composta pelos seguintes órgãos e entidades de referência:  
 I. Poder Judiciário
 II. Ministério Público
 III. Polícia Civil 
 IV. Policia Militar
 V. Conselho Tutelar
 VI. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 VII. Câmara Municipal de Vereadores
 VIII. Departamento Municipal de Assistência Social
 IX. Departamento Municipal de Educação
 X. Departamento Municipal de Saúde
 XI. Departamento Municipal de Agricultura
 XII. Departamento Vigilância Sanitária
 XIII. Departamento Financeiro
 XIV. Departamento Jurídico                                     
 XV. Divisão de Esporte
 XVI. Divisão de Cultura
 XVII. Política Municipal do Trabalho
 XVIII. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
 XIX. Órgão Gestor da Política de Assistência Social
 XX. Colégios Estaduais, Municipais e Escolas Particulares
 XXI. Atenção Primária de Saúde 
 XXII. Hospital Municipal
 XXIII. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
 XXIV. Organizações da Sociedade Civil 
 XXV. Igrejas de diferentes credos, que representem as famílias do Município 
 XXVI. Associações e Clubes de Serviços

 Parágrafo Único - A organização e funcionamento da rede ampliada estarão descritas em 
Regimento Interno que será elaborado no prazo de até 90 dias.
 Art. 11 - A Rede de Proteção deverá ter uma coordenação entre os seus componentes, 
com mandato de um ano, vedada a recondução e obrigada a alternância, entre os membros elencados 
no artigo 9, de forma espontânea ou aclamado por maioria simples entre seus pares, conforme regi-
mento interno a ser elaborado em até 90 dias após a publicação desta lei.
 Art. 12 - A Rede, após a aprovação desta lei, manterá sua coordenação, interinamente até 
31 de março de 2019, prazo este, onde deverá ser aclamada Assembléia Geral Ordinária, para escolha 
dos novos componentes, entre as políticas públicas de forma espontânea ou aclamado por maioria 
simples entre seus pares, que tomarão posse até 31.03.2019 e terão mandato de 1 ano. 
 Art. 13 - A Rede de Proteção realizará reuniões ordinárias, mensalmente e, extraordiná-
rias sempre que se izer necessário, para resguardar a proteção e os direitos de crianças e adolescen-
tes; 
 Art. 14. É atribuição da Rede de Proteção, discutir sobre a estrutura que o Município 
dispõe para atender crianças e adolescentes vítimas de toda e qualquer violência e propor alternativas 
e possibilidades de acompanhamento;
 Art. 15 - A Rede de Proteção, conforme art. 9, deverá estar vigilante vinte e quatro horas 
e estender o atendimento também para as famílias de crianças e adolescentes vítimas de violência, 
estabelecida em seu regimento interno.
 Art. 16 - É de responsabilidade da Rede de Proteção, estabelecer luxos de encaminha-
mentos e atendimentos as crianças e adolescentes vítimas de toda e qualquer violência.
 Art.17 - Os recursos municipais atinentes para atender as necessidades deverão ser 
supridos pelas políticas públicas municipais em consonância com a instrução normativa 36/2009 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná,§ 3 do art. 14, em seus respectivos percentuais considerados 
aplicação em crianças e adolescentes. 
 Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PA-
RANÁ, aos 19 dias do mês outubro do ano de 2018.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal


