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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N.º 354/2022 
 

PROPOSTA DE CONCESSÃO 
 

PROPONENTE 

NOME: LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA 

CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CPF: 023.881.729-69 

LOCAL, SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERÍODO DE AFASTAMENTO: 
Curitiba - PR: Treinamento para Gestores do Magistério via CIEDEPAR - Consórcio 

Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná. 
 

Saída: 22/08/2022 

Retorno: 25/08/2022 
 

Em, 18 de agosto de 2022. 
 

____________________________________ 

LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA 

Proponente 

 

INFORMAÇÃO  

Existe disponibilidade orçamentária para a concessão da diária, através da dotação orçamentária. 

Conta de Despesa/Natureza da despesa:____________ 

Em, 18 de agosto de 2022. 
 

______________________ 

Marcelo Corinth 

Contador 
 

CONCESSÃO 

Concedo o pagamento de 03 (três) diárias solicitadas. Requisite(m)-se e pague(m)-se. 
 

Em, 18 de agosto de 2022. 

 

PAGAMENTO/RECEBIMENTO 

Paga a importância de R$ 750 (setecentos e cinquenta reais), referentes à concessão de 03 (três) 

diárias, através da conta corrente do Poder Executivo para a conta corrente do solicitante. 
 

____________________ 

Ordenador de Despesa 

 

PUBLICAÇÃO 

O presente documento está de acordo com as normas regulamentares pertinentes, ficará à 

disposição de quem possa interessar (em arquivo próprio do município) e será publicado no 

Portal de Transparência do Município de Ribeirão do Pinhal. 

 

 

________________________ 

Assinatura do Responsável 
 



 

 

 

 

 

 

 

Rua São Paulo, 1253 - Ribeirão do Pinhal/PR - CEP: 86.490-000 - Fone: (43) 3551-2498   

CNPJ da Prefeitura: 76.968.064/0001-42 - E-mail: smec.ribpinhal@gmail.com  

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO  

Utilização de Diárias 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL 

Unidade Administrativa: Poder Executivo - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Nome do Servidor Beneficiário: Lucia Helena Nogari Moreira 

CPF: 023.881.729-69 

N.º do Empenho da Liberação de Diárias:  

 

2. DESTINO DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO 

Destino: Curitiba - PR 

Data de Saída: 22/08/2022                                   Hora da Saída: 14h00 

Data de Chegada: 25/08/2022                             Hora da Chegada: 14h00 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rua São Paulo, 1253 - Ribeirão do Pinhal/PR - CEP: 86.490-000 - Fone: (43) 3551-2498   

CNPJ da Prefeitura: 76.968.064/0001-42 - E-mail: smec.ribpinhal@gmail.com  

4. VALOR SOLICITADO: 
 

Números de Diárias: 03 diárias 

Valor Unitário das Diárias: R$ 250,00             Valor a Restituir:  

Valor total das Diárias: R$ 750,00 

 

5. LOCOMOÇÃO 
 

Veículo:                                                       Placa: 

Frota:                                                          Particular: -------                                                       

 

 

6. Canhotos comprovantes das viagens de Ônibus ou Avião, pedágios, gastos com 

combustíveis, gastos com pousadas, comprovantes de devolução de valor; 

(colar em folhas anexadas este relatório); 

 

 

7. Certificado ou documento que comprove a participação em evento pública ou o serviço 

prestado se for o caso; 

(colar em folhas anexadas este relatório); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Assinatura do Servidor Beneficiário 
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TREINAMENTO PARA GESTORES DO MAGISTÉRIO– 2022. 

Datas: 23 e 24/08/2022 – Curitiba-PR 

 

1. Assuntos:  

✓ Planos de Carreira e Remuneração: assessoramento para a elaboração 

e/ou revisão de planos de carreira e remuneração dos profissionais da 

educação escolar básica pública, estrutura de carreira e impactos 

financeiros. 

✓ Termos de cumprimento do Plano de Ações Articuladas (PAR), 

panorama geral dos municípios do Paraná, 

✓ Desafios e avanços com os programas do FNDE, nas execuções, 

normativas, auditorias, penalidades, acompanhamentos, prestação de 

contas e o impacto na Capacitação de Recursos Federais voltados ao 

desenvolvimento educacional, 

✓ Atas de registro de preços para compras compartilhadas entre os 

municípios consorciados. 

2. Público-Alvo:  

Prefeitos, secretários municipais de educação, equipe administrativa, 

membros dos conselhos do FUNDEB, conselho de educação, 

representantes do RH, contadores e jurídicos dos municípios 

consorciados.  

 

3. Data: dias 23 de agosto e 24 de agosto de 2022. 

 

4. Local: Curitiba – PR 
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Hotel Grand Mercure Curitiba Rayon 

Av. Visconde de Nácar, 1424 – Centro – Curitiba – PR 

 

5. Duração do treinamento: 15 horas 

 

6. Conteúdos programáticos: 

 

7. Programa: dia 23/08/2022 (terça-feira) 

7.1. Termos de cumprimento do Plano de Ações Articuladas (PAR), 

panorama geral dos municípios do Paraná. 

✓ Das 9h ás 10h30min 

Palestrante: Tiago Lippold Radünz 

____________________________________________________________ 

7.2. 1ª Parte: Planos de Carreira e Remuneração dos profissionais do 

magistério. Etapas para a construção de um plano de carreira. 

Conceitos preliminares, princípios aplicáveis à educação 

municipal, cargos e estrutura da carreira, provimento e início da 

carreira, qualificação e avaliação de desempenho, progressão 

funcional, jornada de trabalho e substituições, vencimento e 

remuneração, adicionais e gratificações, lotação, remoção, 

distribuição de aulas, cessão, comissões de avaliação e de gestão 

do plano, enquadramento no plano, disposições gerais, anexos: a) 

atribuições dos cargos, b) número de vagas, c) promoções por 

titulação e d) tabelas de vencimentos. 

✓ Das 10h30 min às 12h  

Palestrante: Prof. Dr. José Dorival Perez 
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___________________________________________________________ 

7.3. Desafios e avanços com os programas do FNDE, nas execuções, 

normativas, auditorias, penalidades, acompanhamentos, 

prestação de contas e impactos a capacitação de recursos 

Federais voltados ao desenvolvimento educacional. 

✓ Das 14h às 16h 

Palestrante: Isabel Cristina P. Dantas de Almeida 

7.4. 2ª Parte: Planos de Carreira e Remuneração dos profissionais do 

magistério – Etapas para a construção de um plano de carreira. 

✓ Das 16h15min às 17h30min 

Palestrante: Prof. Dr. José Dorival Perez                          

____________________________________________________________ 

8. Programa: dia 24 de agosto de 2022 (quarta-feira) 

8.1. 3ª Parte: Planos de Carreira e Remuneração dos profissionais do 

magistério – Etapas para a construção de um plano de carreira e 

minuta do Plano de carreira e remuneração do magistério. 

✓ Das 8h30min às 12h 

Palestrante: Prof. Dr. Dorival Perez 

8.2. Plano de Carreira e remuneração dos profissionais do magistério: 

Estrutura de carreira e impactos financeiros:  

A valorização profissional e os recursos da educação básica pública: 

as fontes financeiras da educação. A projeção da folha de 

pagamento e sua relação com o plano de carreira e remuneração: 

vencimentos básicos, vantagens pecuniárias (gratificações e 

adicionais), impactos financeiros da dispersão, projeção dos 

recursos do FUNDEB, consolidação dos custos com a folha de 

pagamento líquida mensal (vencimentos básicos + vantagens 
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pecuniárias), elaboração de tabelas de vencimentos e piso salarial 

do magistério 

✓ Das 13h30min às 16h 

Palestrante: Prof. Jacir Bombonato Machado 

            ________________________________________________ 

8.3. Atas de registro de preços compartilhadas com os municípios do 

CIEDEPAR. 

➢ Lousa Digital; 

➢ Equipamento de Informática; 

➢ Livro didático e pedagógico; 

✓ Das 16h30min às 17h 

Apresentação: Prof. Jacir Bombonato Machado 
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9. Programação do Evento: 

 

 

 

9. Inscrições abertas: pelo link: Link para inscrição: 

https://forms.gle/EGr331KCZb1LHNhF7 

OBS.: As inscrições e participações será gratuita limitada aos municípios 

consorciados. 
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10. Informações complementares: 

10.1. As inscrições serão realizadas até 19/08/2022. 

10.2. Serão disponibilizados material de apoio aos participantes. 

10.3. As inscrições e participação será gratuita aos municípios consorciados. 

 

 

 

  

www.ciedepar.com.br 

WhatsApp (41) 99132-7536 – (41) 3089-1686 

e-mail: diretoriadeprojetos@ciedepar.com.br 

 

   

                                            

  

 

 

http://www.ciedepar.com.br/

