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PORTARIA N° 457/2021

REPUBLICAÇÃ0

SÜMULA: Nomeia servidores para manutenção da
atualização   das   infomações   no   Site   Oficial   do
Município de Sarandi e o Portal da Transparência.

WALTER  VOLPATO,   Prefeito   Municipal
de Sarandi, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

FnsoLVE:

Art.     1°     -     Nomear     servidores     que     ficarão
responsáveis pela inserção e atualização  das  infomações no Portal  da Transparência,
assim  como  no  Site  Oficial  do  Município  de  Sarandi-PR,  de  acordo  com  os  acessos
liberados pela Divisão de lnfomática:

Secretaria Municipal de Educação

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponíbi]ização

1        Andreia CristinaPires1

Informações  pertinentes  a  atuação 05 dias úteis após a
dos Conselhos ligados a Educação; expedição/publicação do

documento

Informações   referentes   à  atuação 05 dias úteis após a
do Comitê de Transporte Escolar expedição/publicação do

documento

C ardáp i o s         da         A l ime ntação 05 dias úteis após a
Escolar/kits distribuídos em virtude expedição/publicação do
da pandemia da covid-19 documento

Listagem   da   demanda   reprimida Até o 5° dia útil do mês

por vagas da educação infantil subsequente

Ações  adotadas  para  o  retomo  as 02 dias úteis após a
aulas no pós pandemia expedição/publicação do

documento

In formaçõe s              so bre              o s 05 dias úteis após a

procedimentos   para   cumprimento expedição/publicação do
do   ano   letivo   e   verificação   de documento                                            1
aprendizagem dos alunos durante o
ensino hi'brido

\
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Disponibilização        de       material Ao passo que forem elaborados
encaminhado  aos  alunos  durante  o

período de ensino híbrido

Plano Nacíonal de Educação Imediato

Plano Municipal de Educação Imediato

Prestações de Contas Geraís 05 dias úteis após a
expedição/publicação do
documento

Programas  do  Governo  Federal  e Até o 30° dia do mês
Estadual subsequente ao fechamento do

bimestre

Disponibilização                              das Até 02 dias úteis ao
Recomendações      Administrativas recebimento da
expedidas pelo Ministério Público correspondência

Disponibilização   dos   Temos   de Até 02 dias úteis a assinatura
Ajustamento   de   Conduta   (TAC) do TAC
firmados   entre   o   Muni`cípio   e   o
Ministério Público

Secretaria Municipa] de Fazenda

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Michelle Rocha de01iveiraeSilva

Subvenções sociais:

Plano de Trabalho Até  o 20° dia útil a contardadatahomologação

Plano de Aplicação Até  o 20° dia útil a contardadatahomologação

Prestação de Contas (bimestrais) Até o 30° dia úti] do mêssubseguenteaofechamentodobimestre

Termo de Cumprimento de Objetivo Até o 30° dia útil do mêssubsequenteaofechamentodosemestre

Relatório      de      Monitoramento      e Até o 30° dia útil do mês
Avaliação subsequente ao fechamentodosemestre

Prestação     de     Contas     Anual     (6° Até o 30° dia útil do mês
bimestre) subseguente ao fechamentodobimestre
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Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Valdecenir RodriguesMacário

Relatório Resumido de Execução De acordo com a Agenda de
Orçamentária Obrigações do TCEPR

Relatório de Gestão Fiscal De acordo com a Agenda deObrigaçõesdoTCEPR

Anexos dos Convênios fimados entre No momento da realização
o Município, Estado e/ou União do cadastro do convênio nosistemadegestão.

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Termos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
fimados   entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipal de Saúde

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Heliane Ribeiro deFaria

Disponibilização   da  Remume,  assim Até o 5° dia útil do mês
como          os          quantjtativos          de subsequente
medicamentos   disponíveis   em   cada
famácia com atualização mensal

Disponibilização  das  infomações  dos Até o 5° dia últil do mês

profissionais     da     saúde     em     local subsequente a alteração,
separado   dos   demais   servidores   da contratação ou exoneraçao
Administração  Municipal,  bem  como
os       terceirizados,       estagiários       e
temporários  contendo:  nome,  horário
de      trabalho,      local      de      lotação,
especialidade,     demais     infomações

pertinentes.

Atual izaç ão          das          i n fom açõe s Confome os prazos fixados
relacionadas  a pandemia da  covid-19, nas nomativas que
nos moldes das orientações dos órgãos disciplinam a ação
de controle extemo e intemo

Disponibilização  do  Plano  Municipal 05 dias úteis após a
de Saúde expedição/publicação dodocumento

Disponibilização  do  Plano  Anual  de 05 dias úteis após a
Saúde expedição/publicação do
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documento

Relatório  Quadrimestral  de  Prestação 05 dias úteis após a
de Contas da execução dos recursos da homologação do Conselho
Saúde

Atualização  da  Carta  de  Serviço  ao 01  dia útil após a alteração

Usuário do conteúdo

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Temos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
firmados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Márcio Bourscheid Informações e documentação referente 05 dias úteis após a
ao Conselho Municipal de Saúde expedição/publicação dodocumento

Gabinete do Prefeito

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Renato Hiran Ausek

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Termos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
firmados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipa] de Administração

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibi]ização

Regiane MoreiraBarbosa/JaciaraMarinhodeCarvalho

Dispensa de Licitação Tempo real

Inexigibilidade Tempo real

Tomada de Preço Tempo real

Concorrência Tempo real

Pregão Tempo real
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Responsáve] Conjunto de dados Prazo de Disponibi]ização

Luiz Felipe de

Contratos  Administrativos  e  aditivos Tempo real
contratuais

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da

Azevedo / SimoneMartini Ministérío Público correspondência

Disponibilização     dos     Temos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
fimados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipal de Urbanismo

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Bruna Rafaela

Elaboração  e  atualização  da  Carta  de 05 dias úteis após a
Serviço ao Usuário; expedição/publicação dodocumento

Informações   sobre   a   elaboração   do 05 dias úteis após a
Plano Municipal de urbanismo; expedição/publicação dodocumento

Infomiações           relacíonadas           ao 05 dias úteis após a
Conselho. expedição/publicação do

Ferreira de Arruda documento

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Temos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
fimados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipal de Planejamento

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Daiane Anselmo deAzevedo

Plano Plurianual Anual; Tempo real

Lei de Diretrizes Orçamentárias; Tempo real

Lei Orçamentária Anual; Tempo real

Demais  infomações  relacionadas  aos Tempo real
instrumentos Orçamentários.
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Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Termos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assjnatura do TAC
fimiados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipal de Assistência Social

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Marisa de Almeida

Disponibilização      das      infomações 05 dias úteis após a
re]acionadas  aos  Conselhos  ligados  a expedi ção/publicação do
Assistência Socíal; documento

Relação   de   beneficiários   do   Bolsa 05 dias úteis após a
Família        e        demais        beneficios expedição/publicação do
concedidos    pelo    Govemo    Federal, documento
Estadual e Municipal;

Atual i zação          das          i nform açõe s 05 dias úteis após a
relacionadas     ao     enfrentamento     a expedição/publicação do

pandemia da covid-19; documento

Plano     Municipal      de     Assistência 05 dias úteis após a
Social; expedição/publicação dodocumento

Prestações de Contas; 05 dias úteis após aexpedição/publicação dodocumento

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Temos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
fimados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipal de desenvo]vimento Econômico

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibi]ização

Geovani Willian Elaboração   da   Carta  de   Serviço   ao Tempo real
Cardoso Usuário;
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Disponibilização      das      infomações 05 dias úteis após a
relacionadas ao Conselho; expedição/publicação dodocumento

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Termos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
fimados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente

Responsáve] Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Fábio AparecidoAugusto

Auto de infi.ação 01  dia útil após apublicação

Plano da Defesa Civil 01  dia útil após aatualização/publicação

Plano lntegrado de Resi'duos Sólidos 01  dia útil após aatualização/pumcação

Plano de Gestão da Construção Civil 01  dia útil após aatualização/publicação

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Adminístrativas        expedidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Temos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
fimados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Exporte e Lazer

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Jairo AugustoSaldanhaLocatelli

Elaboração   da   Carta  de   Serviço   ao Tempo real
Usuário;

Atualização     das     infomações     da 05 dias úteis após a
Prestação  de  Contas  referente  a  Lei expedição/publicação do
Aldir Blanc; documento

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expedidas        pelo recebimento da
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Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Termos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
fimados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública

Responsável Conjunto de dados Prazo de Disponibilização

Sandy MoreiraLuvizeto

Elaboração   da   Carta  de   Serviço   ao Tempo real
Usuário;

Disponibilização  dos  editais  de  multa 01  dia útil após a

organizados em ordem cronológica de publicação
publicação     no     diário     oficial     do
município;

Disponibilização  das  Recomendações Até 02 dias úteis ao
Administrativas        expçdidas        pelo recebimento da
Ministério Público correspondência

Disponibilização     dos     Temos     de Até 02 dias úteis a
Ajustamento     de     Conduta     (TAC) assinatura do TAC
firmados    entre    o    Município    e    o
Ministério Público

Art.  2°  -  As  leis,  decretos,  portarias  e  demais  atos
normativos,  após  sua  devida publicação  no  diário  oficial  do  Município,  deverão  ser
disponibilizados em até 02 (dois) dias úteis no Portal da Transparência pelo responsável
que realizou o ato.

Art.  3°  -  As  informações de  que trata o Artigo  1°,
serão  disponibilizadas  nos  moldes  da  Lei  Federal  n°   12.52/2011,  a  Lei  Federal  n°
101/2000 e demais legislações correlatas, assim como os requerimentos realizados pelos
órgãos de  controle extemo  e nomativas expedidas pelo  órgão de controle  intemo  do
Município.

Art.  4°  -  A pemissão  de  acesso  para inserção  das
informações será concedida aos responsáveis indicados nesta Portaria, pela Divisão de
lnfomática do Município.

Parágrafo único - Após a publicação desta Portaria,
o  responsável  pela  inserção   das   informações   deverá  solicitar  junto   à  Divisão   de
lnformática as liberações necessárias.

Art.  5°  -  Os  responsáveis  deverão  solicitar  criação
de  e-mail  institucional  específico  para a comunicação  com  a Divisão  de  lnformática,
nos  moldes  da  lnstrução  Nomativa  008/21   expedida  pela  Controladoria  Geral   e
disponibilizado na página da mesma.
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Parágrafo    primeiro    -    Fica    criado    o    e-mail:
transparencia.informatica@sarandi.pr.gov.br       para       correspondência       entre       os
responsáveis pelo Portal e o responsável na Divisão de lnformática.

Parágrafo   segundo   -   os   procedimentos   para   a
digitalização das informações que serão disponibilizadas em forma de documento, serão
disciplinados na lnstrução Normativa expedida pela Controladoria Geral com base nos
critérios estipulados pela Divisão de lnformática.

Art.   6°  -  Os  conjuntos  de  infomações  a  serem
inseridos   e   atualizados   referente   as   Secretarias   integrantes   desta   Portaria   serão
executados pelos responsáveis indicados neste instrumento e ficarão sujeitos à alteração
ou  inclusão  de  novos  dados  ao  passo  que  os  órgãos  de  controle  intemo  ou  extemo
j ulgarem necessário.

Art.  7°  - As  alterações  de que trata o Art.  6°  serão
comunicadas ao responsável mediante documento expedido pela Controladoria Geral e
posteriormente com a atualização desta Portaria.

Art.  8°  -  As  informações  a  serem  disponibilizadas
devem ser avaliadas com a finalidade de verificar a fidedignidade dos dados evitando
divulgar informações inconsistentes que não guardam relação com a realidade.

Art. 9° - Os responsáveis nas secretarias municipais

pela inserção e atualização das inforinações no Portal da Transparência e  Site Oficial,
ficarão  sob a Gerência do  servidor lotado na Divisão de lnfomática, Marcos Rogério
Uzeloto, com a função de verificar se as informações estão  sendo disponibilizadas no
prazo estipulado e se possuem alguma inconsistência de fácil identificação, caso sejam
identificadas  incoerências  o  Gestor  Geral  comunicará  ao  responsável  e  solicitará  o
ajuste indicando prazo razoável para a coneção.

Art.  10°  -  0  Portal  da  Transparência  do  Serviço
Municipal  de  Saneamento  Ambiental  -  Autarquia Águas  de  Sarandi  será coordenado
pela servidora Maria Cristina Silva Soares e o da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos
servidores Públicos de Sarandi (Preserv) pela servidora Larissa Femanda Morais Bueno.

Art.   11°  -  A  Controladoria  Geral  irá  atualizar  a
lnstrução Normativa n° 09/2021/CGM que dispõe sobre Transparência do Município e
realizará reunião com os nomeados nesta Portaria com a finalidade de instruir aqueles
que ainda não receberam orientação desta Controladoria.

Art. 12° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e AFIXE.

PAÇO MUNICIPAL, 24 de agosto de 2021.

`;.         `                                                                      '`

Prefeito Municipal


