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DECRETO No.8.471, DE 17 DE MARÇO DE 2023.

Súmula: Dá nova redaçäo ao Decreto Municipal n.o

8.238, de 16 de novembro de 2022, que institui e
nomeia a Equipe Técnica Municipal (ETM) para

acompanhar a revisão do Plano Diretor do Município

de Jandaia do Sul e dá outras providências.

O Prefeito em exercício do Município de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, Senhor

DIONíS|O COSTA ALVES, no uso de suas atribuiçöes legais e acordo com o art' 52, inciso

V, da Lei Orgânica do Município de Jandaia do Sul, e

DECRETO

Art. 1o. Fica instituída a Equipe Técnica Municipal (ETM) para acompanhar a Revisão

do Plano Diretor do Município de Jandaia do Sul.

Art. 20. Fica nomeada Comissão Técnica para revisão do Plano Diretor do Município

de Jandaia do Sul/PR, a ser composta pelos seguintes membros:

I- Miteni Crístina da Silva, Engenheira Civil, RG n.o 7.331.148-9-SESP/PR e

CPF/MF sob n,o 056,172.649-31,

It - José Augusto Barbíeri Junior, Diretor do Departamento de Obras e Serviços

Municipais, RG n.o 6.858.752-2-5ESPAP/PR e CPF/MF sob n.o 006.899.579-20;

lll- Marceto Batista Martins, Desenhista, RG n.o 4.520.085-0-5ESP/PR e CPF (MF)

736,164.439-20',

IV - Paota Aparecida Martins, Auxiliar Administrativo, RG n.o 9.444.627-9 e CPF

(MF) 086.367.42e-1e',

V- Camita Petissari Roder, Assessora de Obras, RG n.o 10.6'15.183-O-SESP/PR

e CPF sob n.o 076.278.929-88.

Art. 30. São atribuições da Equipe Técnica Municipal (ETM):

a) assegurar a construção do processo do PDM de acordo com os fins propostos

no Termo de Referência, disponibilizando à Consultoria, mapas atualizados, dados,

informaçöes e apoio logístico (locais para reuniões, audiências públicas e conferência,

equipamentos tais como projetores multimídia, equipamento para gravação das

Audiências e Conferência Municipal, entre outros);

b) aprovar, propor alteraçöes e/ou complementaçöes; nos documentos entregues

pela consultoria ao longo das diversas etapas do processo, subsidiando, entre outros

objetivos, o faturamento e o pagamento da mesma;
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c) dar conhecimento aos demais gestores da administraçäo municipal a respeito do

processo de Revisão do PDM;

d) convocar a participação de outros departamentos ou órgãos do poder público e/ou

convidar agentes representantes da sociedade civil para subsidiar a elaboraçäo do relatÓrio

de avaliaçäo;

e) mediar e fazer a interlocuçäo entre o Poder Executivo Municipal e a Consultoria

durante o processo;

f) coordenar o processo de participação da sociedade civil na Revisäo do PDM;

g) tornar público o processo de Revisäo do PDM, instrumentalizando os meios de

comunicaçäo com informações;

h) promover reuniÕes com a comunidade.

Art. 40. Fica designada para desempenhar a funçäo de Coordenador da ETM, a

servidora Mileni Cristina da Silva, Engenheira Civil, RG n.o 7.331.148-9-SESP/PR e CPF/MF

sob n,o 056j72ß49-31 .

Art. 5o Säo atribuições do Coordenador da ETM:

| - coordenar e fiscalizar o processo de revisão do Plano Diretor Municipal;

ll- informar à Coordenaçäo o início do processo de revisäo do Plano Diretorde

Jandaia do Sul;

lll - aprovar a versão final dos produtos elaborados pela consultoria, relativos a

cada uma das fases, conforme o Termo de Referência, após aceitação da ETM;

lV - efetuar a mediçäo dos produtos de cada fase, por meio de laudo de

acompanhamento, após aprovação pela ETM;

V - encaminhar os trâmites para faturamento e pagamento dos serviços executados,

após a medição;
Vl - solicitar parecer técnico ao Departamento de Obras e Serviços Municipais e ao

Departamento Jurídico do Município;

Vll - dar conhecimento e solicitar providências ao Prefeito e demais gestores da

Administraçäo Municipal, para o encaminhamento do processo de revisão do Plano Diretor de

Jandaia do Sul;

Vlll- mediar efazer a interlocuÇão entre o Poder Executivo Municipal e a consultoria;

lX - tornar público o processo de revisão do Plano Diretor de Jandaia do Sul,

Instrumentalizando os meios de comunicaçäo com as respectivas informaçöes;

Art. 60. Fica designado o servidor José Augusto Barbieri Junior, Diretor do

Departamento de Obras e Serviços Municipais, RG n.o 6.858.752-2-SESPAP/PR e CPF/MF

sob n.o 006.899.579-2Q, para desempenhar a função de Vice-Coordenador da ETM, com

atribuição de substituir o Coordenador na sua ausência, exceto na fiscalizaçåo dos serviços

técnicos de consultoria do processo de revisäo do Plano Diretor.

Art. 70, Os membros, o Coordenador e o Vice-coordenador da ETM, bem como os

demais servidores do Município deverão dar apoio à consultoria, após a efetivaçäo da

contratação, no que se refere aos aspectos relacionados à revisäo do Plano Diretor Municipal,
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possibilitando ao longo de todo o processo a transferência de conhecimento em ambos os

sentidos.
Parágrafo Único. Aos membros da ETM não cabe qualquer tipo de remuneraçäo

pelo desempenho de suas funÇões.

Art. Bo. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçäo

Art. 90. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal

n.o 8.238, de 16 de novembro de 2Q22,

Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, Edifício da Prefeitura Municipal, Gabinete do

Prefeito, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (1710312023).

O COSTA ALVES
Prefeito Municipal em Exercício
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