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PORTARIA Nº. 136/2020.
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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, atinente ao período de 2020-2021 
(quinze dias – 1/2), ao (a) Servidor (a) DURCELINA CRISTINA ROCHA BRANDÃO, onde ocupa da Função 
do Cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TEMPORÁRIO), e pertence ao quadro de Pessoal Temporário 
(Processo Seletivo Simplificado - PSS), admitido (a) em 06 de janeiro de 2019, lotado (a) no (a) Divisão de 
Hospital, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 01 de dezem-
bro de 2020 à 15 de dezembro de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 16 de dezembro de 2020, 
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 PARANÁ, 
ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

 
PORTARIA Nº. 137/2020

 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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, 60 (SESSENTA) dias de Licença Especial, ao (a) Sr. (a). 
ANA MARIA FERNANDES DA SILVA, ocupante da Função do Cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, pertencente ao quadro de Pessoal Permanente, admitido (a) em 03 de janeiro de 2006, regido 
(a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela Fundação Municipal 
de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, por ter completado quinqüênio, ou seja, 05 (cinco) anos 
ininterruptos de efetivo exercício, referente ao período de 03 de janeiro de 2006 à 02 de janeiro de 2011 
(sessenta dias – 90/90), de conformidade com o Estatuto dos servidores Municipais de Alvorada do Sul, 
Estado do Paraná, à partir do dia 15 de dezembro de 2020 à 12 de fevereiro de 2021, devendo retornar 
em sua atividade no dia 13 de fevereiro de 2021.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 138/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 atinente ao período de 2018-2019 
(trinta dias), ao (a) Servidor (a). ANGELA APARECIDA PIRES FRESH, ocupante da Função do Cargo 
de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 11 de 
agosto de 1997, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela 
Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 15 de dezembro de 
2020 à 13 de janeiro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 14 de janeiro de 2021, 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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 139/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 atinente ao período de 2019-2020 
(trinta dias), ao (a) Servidor (a). BEATRIZ FABIANO, ocupante da Função do Cargo de AGENTE COMU-
NITÁRIO DE SAÚDE, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 11 de agosto de 1997, 
regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Epidemiologia, pela Fundação Municipal 
de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 02 de dezembro de 2020 à 31 de dezembro 
de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 01 de janeiro de 2021, 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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 140/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 ati-
nente ao período de 2019-2020 (trinta dias), ao (a) Servidor (a). CRISTIA-
NE CAVALARO ROUTULO, ocupante da Função do Cargo de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 02 de junho de 
2014, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela Fundação 
Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 07 de dezembro de 2020 à 05 
de janeiro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 06 de janeiro de 2021, 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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e mil.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 141/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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, 40 (QÜARENTA) dias de Férias atinente aos períodos de 
2014-2015 (dez dias – 2/2) e 2016/2017 (trinta dias), ao (a) Servidor (a). DANIELLE CRISTINA MAGRET-
TI, ocupante da Função do Cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 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 15 de 
dezembro de 2020 à 23 de janeiro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 24 de janeiro de 2021, 
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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 142/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 atinente ao período de 2017-2018 
(trinta dias), ao (a) Servidor (a). DAVID MESSIAS MARTINS, ocupante da Função do Cargo de MOTO-
RISTA, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 26 de maio de 2014, regido (a) pelo 
Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela Fundação Municipal de Saúde, 
entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 07 de dezembro de 2020 à 05 de janeiro de 2021, de-
vendo retornar em sua atividade no dia 06 de janeiro de 2021, 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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 143/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 atinente ao período de 2017-
2018 (trinta dias), ao (a) Servidor (a). DIONÍSIO SPIRANDIO NETO, ocupante da Função do Cargo de 
MÉDICO VETERINÁRIO, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 09 de maio de 
2014, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Fiscalização, Vigilância Sanitária 
e Epidemiologia, pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 
15 de dezembro de 2020 à 13 de janeiro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 14 de janeiro 
de 2021, 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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 144/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 atinente ao período de 2017-2018 
(trinta dias), ao (a) Servidor (a). EDNÉIA MOTA DE LIMA SILVA, ocupante da Função do Cargo AUXI-
LIAR DE SERVIÇOS GERAIS, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 de julho de 
2016, regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de Posto de Saúde, pela Fundação 
Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 08 de dezembro de 2020 à 06 
de janeiro de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 07 de janeiro de 2021, 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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 145/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORA-
DA 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 atinente ao período de 2018-2019 
(quinze dias – 2/2), ao (a) Servidor (a). ISABEL APARECIDA DUGOLIN VERTUAN, ocupante da Função 
do Cargo de TEC. HIGIENE DENTARIA-THD, 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 Posto de Saúde, 
pela Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 07 de dezembro 
de 2020 à 21 de dezembro de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 22 de dezembro de 2020, 
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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 146/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 atinente ao período de 2018-2019 
(vinte dias – 2/2), ao (a) Servidor (a). IVANA ANDREA SANTORO SANTOS, ocupante da Função do Car-
go de ASSISTENTE SOCIAL, pertencente ao quadro de Pessoal Efetivo, admitido (a) em 01 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 04 de janeiro de 2021 à 23 de janeiro de 
2021, devendo retornar em sua atividade no dia 24 de janeiro de 2021, 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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 147/2020
 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 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, 30 (TRINTA) dias de Férias atinente ao período de 2019-2020 
(trinta dias), ao (a) Servidor (a). IVONE APARECIDA MAR DA COSTA, ocupante da Função do Cargo de 
AGENTE COMUNITÁRIO 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 Posto de Saúde, pela 
Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, à partir do dia 07 de dezembro de 
2020 à 05 de janeiro de 2020, devendo retornar em sua atividade no dia 06 de janeiro de 2020, 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 PARANÁ, 
aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

ANTONIO D. SANTOS FILHO - Divisão de Recursos Humanos
VALTEIR APARECIDO BAZZONI - Secretária Municipal de Saúde

DECRETO N.º 276/2020
 SÚMULA:  ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orçamentária Municipal de n.º. 2.707 de 14 de novembro 
de 2019. D E C R E T A:
 Art. 1º-  Fica aberto no corrente exercício financeiro um Crédito Adicional Suplementar 
na Fundação Municipal de Saúde quantia de R$ 475.285,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil, Du-
zentos e Oitenta e Cinco Reais) destinados ao reforço das dotações abaixo especificadas, constantes da 
Tabela Explicativa da Despesa do Orçamento, em execução:
 SUPLEMENTAÇÃO:
51 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                                                                                           300,00
51.001 FUNDO DE SAUDE - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS            
10.128.0002.2090ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
3.3.90.36.00.0OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
370         00001   Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA                                                                                156.000,00
52.001 FUNDO DE SAÚDE - DIVISÃO DE UBS DIVERSAS                
10.301.0022.2095ATIVIDADES DE SAÚDE PUBLICA DA UBS NIVALDO ANTONIO
3.1.90.11.00.0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1480        00494   Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
52 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA                                                                                     11.100,00
52.001 FUNDO DE SAÚDE - DIVISÃO DE UBS DIVERSAS                
10.301.0022.2158ATIVIDADES DE SAÚDE PUBLICA DA UBS MARIA ITALIA
3.1.90.11.00.0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1860        00001   Recursos do Tesouro (Descentralizados)
52 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA                                                                                   49.500,00
52.001 FUNDO DE SAÚDE - DIVISÃO DE UBS DIVERSAS                
10.301.0022.2158ATIVIDADES DE SAÚDE PUBLICA DA UBS MARIA ITALIA
3.1.90.11.00.0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1870        00303   Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
52 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA                                                                                  28.900,00
52.001 FUNDO DE SAÚDE - DIVISÃO DE UBS DIVERSAS                
10.301.0022.2159ATIVIDADES DE SAÚDE PUBLICA DA UBS ANTONIO FODRA
3.1.90.11.00.0VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2180        00303   Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
52 DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA                                                                                      6.450,00
52.001 FUNDO DE SAÚDE - DIVISÃO DE UBS DIVERSAS                
10.302.0022.2096REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO INTERG.PR- CISMEPAR
3.1.71.70.00.0RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
2490        00494   Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

do CMT-AS e entendendo ser relevante e/ou importante, poderá, para tanto, solicitar o comparecimento 
ou o parecer de pessoas e/ou entidades que julgar conveniente, sem direito a voto. 
 Art. 7º A Presidência e a Vice-Presidência do Conselho serão exercidas em sistema de rodízio 
entre as representações do poder publico municipal, dos trabalhadores e dos empregadores, nesta ordem, 
tendo o mandato a duração de vinte e quatro meses, vedada a recondução para o período subsequente.
 § 1º A eleição da Presidência e da Vice-Presidência do Conselho deverá ser formalizada 
mediante resolução do Colegiado, publicada na imprensa oficial local,  e no sítio oficial local na Internet.
 § 2º No caso de vacância da Presidência, caberá ao Colegiado realizar eleição de um novo Presi-
dente, para completar o mandato do antecessor, dentre os membros da mesma bancada, garantindo o sistema 
de rodízio, ficando assegurada a continuidade da atuação do Vice-Presidente até o final de seu mandato.
 § 3º A eleição do Presidente ocorrerá por maioria simples de votos dos integrantes do Conselho, 
sendo o candidato indicado pela representação à qual couber, por vez, no rodízio, o exercício da Presidência.
 § 4º Na eventualidade de não haver consenso dentro da representação quanto à indicação do 
candidato à Presidência, esta indicará para votação do plenário do Conselho os candidatos em disputa.
§ 5º Em suas ausências ou impedimentos eventuais, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente. 
 § 6º Os candidatos à Presidência e à Vice-Presidência, indicados pela respectiva represen-
tação, deverão ser membros efetivos do Conselho, titulares ou suplentes, não incursos nas penalidades 
previstas no art. 14 deste Regimento.
 Art. 8º Compete ao Presidente do Conselho:
I - representar o Conselho e presidir as sessões plenárias, orientar os debates, tomar os votos e votar;
 II - emitir voto de qualidade nos casos de empate;
 III - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;
 IV - requisitar junto às instituições que participam da gestão dos recursos oriundos do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador - FAT, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao 
acompanhamento, controle e avaliação das atividades executadas;
 V - solicitar estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do Conselho, bem como constituir 
comissões de assessoramento ou grupos técnicos para tratar de assuntos específicos, quando julgar oportuno;
 VI - conceder vista de matéria aos membros do Conselho, quando solicitada;
 VII - convocar reunião extraordinária do Conselho, quando se tratar de matéria inadiável, 
com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas da sua realização;
 VIII - decidir, “ad referendum” do Conselho, quando se tratar de matéria inadiável e não 
houver tempo hábil para a realização de reunião, devendo dar imediato conhecimento da decisão aos 
membros do Colegiado;
 IX - prestar, em nome do Conselho, todas as informações relativas à gestão dos recursos 
do respectivo Fundo do Trabalho, especialmente os provenientes do FAT;
 X - expedir todos os atos necessários ao desempenho de suas atribuições; e
 XI - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho e demais normas atinentes à matéria. 
 Parágrafo único. A decisão de que trata o inciso VI deste artigo será submetida à homolo-
gação do Conselho, na primeira reunião subsequente.
 Art. 9º - Caberá ao vice presidente substituir o presidente na sua ausência . 
 CAPÍTULO V - DA DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO
 Art. 10º O CMT-AS reunir-se-á:
 I - ordinariamente, a cada mês, por convocação de seu Presidente; e
II - extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu Presidente ou de 1/3 de seus membros.
 § 1º As reuniões ordinárias/extraordinárias do Conselho serão iniciadas com o quórum mí-
nimo de dois terços de seus membros.
 § 2º Para a convocação extraordinária é imprescindível a apresentação de comunicado ao 
Secretário-Executivo do Conselho, acompanhado de justificativa.
 § 3º Caberá ao Secretário-Executivo a adoção das providências necessárias à convocação 
da reunião extraordinária, que se realizará no prazo máximo de 15 dias úteis a partir do ato da convocação.
 § 4º Os prazos de que trata este artigo não prevalecerão diante da hipótese a que se refere 
o inciso VII do art. 7º deste Regimento, situação na qual, frente à necessidade de se tratar de matéria 
inadiável, o prazo mínimo entre a convocação e a realização da reunião extraordinária será de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 Art. 11 As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho serão realizadas em dia, hora 
e local marcados com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
 Parágrafo único. Os membros do Conselho deverão receber, com antecedência mínima 
de 7 (sete) dias úteis da reunião ordinária, a ata da reunião que a precedeu, a pauta, e, em avulso, a 
documentação relativa às matérias que dela constarem; 
 Art. 12 As deliberações do Conselho deverão ser tomadas por maioria simples de votos, obser-
vado o quórum mínimo, de que trata o § 1º do art. 10º deste Ato, cabendo ao Presidente voto de qualidade.
 § 1º As deliberações terão a forma de resolução, devendo ser expedidas em ordem numé-
rica e publicadas em órgão da imprensa oficial local, se houver, e no sítio oficial local na Internet.
 § 2º É obrigatória a confecção de atas das reuniões do Conselho, as quais deverão ser 
arquivadas na respectiva Secretaria-Executiva para efeito de consulta e disponibilizadas no sítio oficial 
local na internet.
 Art. 13 Será facultado a qualquer conselheiro apresentar propostas para serem incluídas 
nas pautas das reuniões ordinárias ou extraordinárias futuras.
 § 1º Nos casos em que as proposições de pautas futuras ocorram fora das reuniões do Con-
selho, elas deverão ser encaminhadas à Secretaria-Executiva do Conselho com antecedência não inferior 
a 10 (dez) dias da data da próxima reunião ordinária, para que possam constar da respectiva pauta. 
 § 2º As propostas de pauta apresentadas compreenderão um enunciado sucinto do assunto 
a ser tratado, acompanhado das justificativas ou razões do pleito, minuta de resolução e, se for o caso, 
de um anexo contendo parecer técnico e informações pertinentes.
§ 3º Excepcionalmente, considerando a relevância e a urgência dos assuntos, o Presidente do Conselho 
poderá permitir a inclusão de itens extra pauta nas reuniões em realização, com a aprovação do plenário.
 Art. 14 As reuniões do Conselho estarão abertas à livre participação dos membros suplen-
tes, de assessores, de integrantes de grupos temáticos, de pessoal de apoio e, quando convidados em 
função da natureza dos assuntos tratados, de representantes de órgãos públicos municipais, estaduais 
e federais, de organizações não-governamentais e de instituições financeiras, com direito a voz, porém 
não a voto, sendo este exclusivo dos membros titulares ou, na sua ausência, dos respectivos suplentes.
Art. 15 Qualquer membro do Conselho poderá apresentar pedido de vista de matéria constante da pauta, 
situação na qual o assunto retornará à pauta na reunião seguinte, quando será necessariamente votado.
 Art. 16 A entidade representativa ou órgão do poder público cujo representante, titular ou 
suplente, faltar a 3 (três) reuniões ao ano, independentemente de justificativa, receberá notificação do 
Presidente, com anuência do pleno do Conselho, para tomar as providências cabíveis, inclusive podendo 
substituir os representantes faltosos. 
 § 1º Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á falta à reunião tanto a ausência do repre-
sentante titular ou do respectivo suplente.
 § 2º Os membros substitutos, nos termos deste artigo, completarão o período de mandato 
regimental dos respectivos substituídos.
 § 3º Em caso de reincidência, o pleno do Conselho deliberará as providências cabíveis. 
 § 4º É responsabilidade do conselheiro titular informar ao seu suplente da sua ausência, 
para que o mesmo possa substituí-lo. 
 CAPÍTULO VI - DO APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO
 Art. 17 A Secretaria Municipal, à qual se vincula o Conselho, dará o apoio e o suporte 
administrativos necessários para organização, estrutura e funcionamento do Colegiado, inclusive no que 
se refere ao ressarcimento de despesas com passagens, alimentação e hospedagem de conselheiros, 
que, por decisão do plenário e no cumprimento das atribuições do Conselho, devam deslocar-se a outros 
municípios ou Estados.
 Art. 18 A Secretaria-Executiva do Conselho será exercida pelo órgão gestor responsável 
pela política do trabalho, a ela cabendo a realização das tarefas técnico-administrativas. 
 Art. 19 O Conselho criará, conforme a necessidade, grupos técnicos para estudo ou enca-
minhamento de questões relevantes e específicas da área do trabalho, emprego e renda, com o objetivo 
de subsidiar as decisões do plenário.
 Parágrafo único. A critério, o grupo técnico poderá ser assessorado por terceiros.
 CAPÍTULO VII - DA SECRETARIA-EXECUTIVA
 Seção I - Da Competência
 Art. 20 A Secretaria-Executiva constitui unidade de apoio ao Conselho, responsável pela 
sistematização das informações e pela realização das tarefas técnicas e administrativas de apoio ao bom 
funcionamento do Colegiado.
 Art. 21 Compete à Secretaria-Executiva:
 I - preparar as pautas e secretariar as reuniões do Conselho;
 II - agendar as reuniões do Conselho e encaminhar a seus membros os documentos necessários;
 III - expedir ato de convocação para a reunião;
 IV - encaminhar aos membros cópias das atas das reuniões do Conselho;
 V - preparar e controlar a publicação de todas as deliberações proferidas pelo Conselho; 
VI - disponibilizar em meio eletrônico as informações e documentos oficiais (atas, resoluções e similares); 
 VII - organizar os documentos técnicos e administrativos que deverão ser submetidos à 
apreciação do Plenário; 
 VIII – sistematizar dados e informações e promover a elaboração de relatórios que permi-
tam a aprovação, a execução e o acompanhamento da Política de Trabalho, Emprego e Renda e a gestão 
do Fundo do Trabalho pelo Conselho; e
 IX - executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho.
 Art. 22 O Secretário-Executivo e seu substituto serão formalmente designados para a res-
pectiva função dentre servidores do órgão gestor local da política do trabalho, cujo ato deverá ser publi-
cado na imprensa oficial local, e no sítio oficial local da internet.
 Seção II - Das Atribuições do Secretário-Executivo
 Art. 23 Ao Secretário-Executivo cabe: 
 I - coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades técnico-    administrativas 
da Secretaria-Executiva;
 II - secretariar as reuniões plenárias do Conselho, lavrando e assinando as respectivas atas;
 III - cumprir e fazer cumprir as instruções emanadas da Presidência do Conselho;
 IV - minutar as resoluções a serem submetidas à deliberação do Conselho;
 V - constituir grupos técnicos, conforme deliberação do Conselho;
 VI - promover a cooperação entre a Secretaria-Executiva, as áreas técnicas do órgão que 
exerce a Secretaria-Executiva, bem assim com as assessorias técnicas das entidades e órgãos represen-
tados no Conselho;
 VII - assessorar o presidente do Conselho nos assuntos referentes à sua competência; 
 VIII - cadastrar e manter atualizados os dados, informações e documentos do Conselho no 
Sistema de Gestão dos Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda – SG-CTER;
 IX - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho;
 X -  credenciar por meio do Sistema de Gestão dos Conselhos de Trabalho, Emprego e 
Renda – SG-CTER, mantido pelo Ministério da Economia, disponibilizado na internet, realizando o devido 
cadastramento dos dados, informações e documentos exigidos no âmbito do SG-CTER, devendo ser 
permanentemente atualizados, nos termos das rotinas nele previstas, os quais deverão estar em confor-
midade com esta Resolução e demais normativos do CODEFAT.
 XI - promover alterações dos atos constitutivos ou regimentais do Conselho, sob pena de 
descredenciamento do Colegiado; e

 XII - receber e conservar a senha para acesso ao SG-CTER, objetivando o respectivo ca-
dastramento e credenciamento do Conselho, responsabilizando-se pela veracidade das informações 
prestadas e pelo sigilo e correto uso da senha disponibilizada.
 CAPÍTULO VIII - DOS GRUPOS TÉCNICOS 
 Art. 24 Os Grupos Técnicos terão por finalidade subsidiar as decisões do Conselho no estu-
do ou no encaminhamento de questões relevantes e específicas na área do trabalho, tais como: emprego 
e renda, saúde e segurança no trabalho, trabalhadores rurais volantes, mediação em negociações traba-
lhistas, piso salarial regional, exploração do trabalho infantil e trabalho escravo, formação sócio – política, 
desenvolvimento da economia solidária e outros.
 § 1º Os Grupos Técnicos serão nomeados pelo Conselho, mediante resolução, em caráter 
permanente ou temporário.
 § 2º Os Grupos Técnicos, salvo situações específicas deliberadas pelo plenário e decorrentes 
da natureza das questões, deverão ter composição tripartite e contar com, pelo menos, um membro inte-
grante de cada representação do Conselho, podendo, porém, servir-se de apoio ou assessorias externas. 
 § 3º Na sua estrutura organizacional interna, cada Grupo Técnico terá um coordenador, que 
deverá ser, preferencialmente, um membro integrante do Conselho, e um relator.
 § 4º As resoluções de nomeação dos membros dos Grupos Técnicos indicarão: o título 
do assunto, o nome dos componentes do grupo e respectivas instituições representadas, os objetivos a 
serem atingidos, o prazo e a especificação das despesas, caso estas existam.
 § 5º Os apoios ou assessorias externas aos Grupos Técnicos deverão ser buscados, prio-
ritariamente, junto a colaboradores voluntários, porém, caso a natureza dos assuntos assim o exija, 
eventuais custos deverão ser previamente apreciados pelo Conselho e negociados com o ordenador de 
despesas da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Trabalho de Alvorada do Sul, responsável 
pela Política do Trabalho, que adotará os procedimentos administrativos internos cabíveis.
 § 6º Os Grupos Técnicos, após os devidos estudos ou encaminhamentos, apresentarão via Se-
cretaria-Executiva, a matéria devidamente sistematizada em documento escrito, para deliberação do Conselho. 
 CAPÍTULO IX  - DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FAT
 Art. 25  A instituição, regulamentação e o credenciamento no Sistema de Gestão dos Con-
selhos do Trabalho, Emprego e Renda – SG-CTER, são condições indispensáveis para a transferência 
de recursos do FAT, nos termos regulamentados pelo CODEFAT. 
 § 1º - A transferência prevista neste artigo englobará o custeio de despesas a serem exe-
cutadas pelo Município, com as atividades inerentes às ações de competência do Sistema Nacional de 
Emprego, observados os termos pactuados nos planos de ações e serviços. 
 § 2º - As despesas com o funcionamento do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e 
Renda poderão ser custeadas com recursos alocados ao Fundo do Trabalho, inclusive os provenientes 
do FAT, observados os critérios de pactuação das ações do Sistema Nacional de Emprego, constantes 
das demais regulamentações aprovadas pelo CODEFAT.
 CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
 Art. 26 Para alterar este Regimento Interno, deverá ser convocada reunião extraordinária, 
com pauta específica, e será necessária a aprovação de, no mínimo, dois terços de seus integrantes.
 Art. 27 Nos casos de reestruturação do Conselho, continuará valendo a sequência do rodí-
zio que estiver ocorrendo. 
 Art. 28 Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Plenário e terão 
caráter normativo, sob forma de Resolução, previsto no Art. 12, desde que não contrarie este Regimento. 
 Art. 29 Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
 Alvorada do Sul, 08 de dezembro de 2020. 

ANDRE LUIZ DEBIÁSIO  - Presidente
LUIZ CARLOS DA SILVA - Secretario executivo

ANEXO II
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO PARA POSSE DOS CONSELHEIROS 

, ESCOLHA DO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO 
 Ata da reunião do Conselho municipal do Trabalho aos oito dias de dezembro de dois mil e 
vinte as nove horas pelo link da prefeitura na Agência do Trabalhador de Alvorada do Sul. A reunião tendo 
pauta a composição e nomeação dos Conselheiros e a escolha do Presidente e Vice Presidente. O Secre-
tário executivo Waldir de Almondes deu inicio à reunião agradecendo a presença de todos e lembrando a 
importância do Conselho Municipal do Trabalho no nosso município que seria de acompanhar, fiscalizar e 
aprovar o relatório de gestão do SINE, observando as diretrizes e normas emanadas pelo CODEFAT, pelo 
órgão federal e estadual responsáveis pela Política do Trabalho, Emprego e Renda e também apreciar e 
aprovar o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual do órgão responsável pela execução 
da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Apreciar e aprovar relatório de gestão anual que 
comprove a execução das ações relativas à utilização dos recursos do Fundo do Trabalho do Município. 
Porque virá verbas para o Conselho no uso para Cursos, manutenção da Agencia. O Secretário também 
disse que a Presidência e a Vice Presidência do Conselho serão exercidas em sistema de rodízio entre 
as representações do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, nesta ordem, tendo o mandato a 
duração de vinte e quatro meses, vedada a recondução para o período subsequente e tambem disse que o 
mandato dos conselheiros será de quatro anos. Também o Secretário informou que a função de membros 
Conselho Municipal do Trabalho (COMTER) não será remunerada, sendo considerado relevante serviços 
prestado ao município. A composição do Conselho Municipal do Trabalho ficou assim definido: represen-
tantes do governo ficam designados os servidores, Titular: Luis Carlos da Silva e Suplente: Luiz Antônio 
Confortine, Titular: Jazon Aparecido da Silva, Suplente: Luana Cristian Felix Santos, Titular: André Luiz De-
biásio, Suplente: Breno Leonardo Benelli. Representantes dos Empregadores e Sindicais de Empregadores 
ficam assim designados, Titular: Aparecida Alves Iwassa, Suplente: Osmar Mendes, Titular: Almir Costa  
Suplente: Helena Aparecida Piovesana Debiásio, Titular: Eduardo Martins, Suplente: Adriani de Fátima P. 
Voltarelli. Representantes das Entidades dos Trabalhadores e Sindicais dos Empregadores ficam assim, 
Titular: Ricardo Pereia da Costa, Suplente: Luiz Fernando Camba Filho, Titular: Florisvaldo Sebastião Ma-
fia, Suplente: Elizabete Tavares Perna Rufino, Titular: Belarmino Alves Martins, Suplente: Moacir Mendes 
de Oliveira, todos empossados neste momento. A Presidência e Vice Presidência ficam assim nomeados: 
Presidente: Andre Luiz Debiasio Vice Presidente: Luis Carlos da Silva. E apos discutido, ficou aprovado 
por unanimidade o Regimento Interno do Conselho Municipal do Trabalho, que será levado ao Executivo  
municipal para homologação e publicação. Sem mais nada a discutir o presidente eleito agradeceu a todos, 
e solicitou ao secretario Waldir de Almondes, que fosse lavrado a presente ata que lida foi aprovada por 
todos de forma online, conforme decreto estadual e municipal que terá as assinaturas do Presidente, Vice 
Presidente e Secretário. André Luiz Debiasio; Luis Carlos da Silva ; Waldir de Almondes. 


