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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2019 
PROCESSO Nº. 72/2019 

 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar nº. 123/2006 e 
Lei Complementar 147/2014(sediadas local ou regionalmente) para fornecimento de pranchas em madeira de eucalipto, para 
manutenção de pontes e bueiros da zona rural do Município de Ipiranga - PR. 

 
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: 25 de março de 2019, até as 13:30(treze horas e trinta minutos), na Prefeitura Municipal de Ipiranga: Sala do 
Departamento de Licitação - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro – na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná. 

 
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á as 13:30(treze horas e trinta minutos) da mesma data, e 
no endereço retro mencionados, após credenciamentos de interessadas. 

 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados no endereço acima e site: www.ipiranga.pr.gov.br.  

 
Informações pelo telefone: (42) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da interessada, com 
razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail. 
 
 Ipiranga-PR, aos 11 de março de 2019. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 
 
 
 
 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 58/2019 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: JACIR FERREIRA IPIRANGA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
10.461.360/0001-44, com sede na RUA PRINCIPAL LUSTOSA ARROIO GRANDE, S/N, Cep: 84450000, Bairro: 
LUSTOSA ARROIO GRANDE, na cidade de IPIRANGA/ 
 
OBJETO: prestação de serviços de transporte escolar, da Pré-Escola, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 
localizadas na rede pública de ensino do município de Ipiranga/Pr. 
 
VALOR CONTRATADO: 614.024,25 (seiscentos e quatorze mil e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 5/2019, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 8666/93 de 
21/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
10.001.12.361.0019.2.055.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.001.12.361.0019.2.055.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 1000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 103 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 104 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 107 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 119 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.33.00.00. - 124 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
VIGÊNCIA: 28 de fevereiro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. 
  
DATA DE ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2019 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 08 de março de 2019. 
 
Assinaturas: 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
 
JACIR FERREIRA IPIRANGA 
JACIR FERREIRA 
(Contratada) 
 

  
 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 41/2019 
PROCESSO Nº 74 
 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de som (material permanente) para utilização da Vigilância Sanitária e Epidemiologia, 
conforme Descritivo de Aplicação dos Recursos do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - 
VIGIASUS (capital). 
 

VALOR: R$ 7.383,00 (sete mil, trezentos e oitenta e três reais). 
FORNECEDOR: ALFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP 
ENDEREÇO: Rua Rio de Janeiro, n.º 720, Nova Rússia, CEP: 84.070-060, Ponta Grossa/PR. 
CNPJ/ME Nº.: 80.179.419/0001-91 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Programática: 0800110304001420404490520000 
Reduzido: 215 
Fonte: 500 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Artigo 24, da Lei Federal nº. 8666/93. 
 
RATIFICAÇÃO: 12 de março de 2019. 
 
Ipiranga, 12 de março de 2019. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
 

  
 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 42/2019 
PROCESSO Nº 75 

 
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo e prestação de serviços, destinados à revisão de garantia (10000 km), do 
veículo Volare V9L Executivo - Euro V, placa: BCO 6431, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

VALOR: R$ 1.985,02 (Um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dois centavos). 
FORNECEDOR: RODO SERVICE LTDA 
ENDEREÇO: Rua Antônio Martins de Araújo, n.º 333, Jardim Botânico, CEP: 80.210-050, Curitiba/PR. 
CNPJ/ME Nº.: 00.688.075/0002-98 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
0900108122001620433390300000 
0900108122001620433390390000 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8666/93, Artigo 24, Inciso XVII e suas alterações posteriores. 
 
RATIFICAÇÃO: 12 de março de 2019. 
 
Ipiranga, 12 de março de 2019. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 2589 de 12 de março de 2019 

 
Súmula: Estabelece regras de Recuperação Fiscal – REFIS para o ano de 2019, almejando recuperar créditos do Município 
existentes em face dos contribuintes de Ipiranga, e dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 

LEI: 
 

Art. 1° Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Ipiranga, instituído com o escopo de promover a 
regularização dos débitos fazendários municipais oriundos tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, insculpidas 
como contribuintes dos cofres públicos deste Município.  
 
§ 1° O programa de Recuperação Fiscal do Município de Ipiranga, disposto nesta Lei, poderá, também, ser denominado de 
REFIS.  
 
§ 2° O REFIS atingirá os tributos municipais referentes aos impostos, taxas e contribuições de melhoria, além de 
contribuições previdenciárias instituídas em benefício dos servidores deste município.  
 
§ 3° Poderá ser objeto desta Lei os débitos não tributários, inscritos em dívida ativa do Município de Ipiranga.  
 
§ 4° Os tributos e seus créditos decorrentes, para serem enquadrados nesta Lei, poderão estar constituídos ou não, inscritos 
ou não em dívida ativa, propostos em executivo fiscal ou não e com exigibilidade suspensa ou não, vedado o 
reparcelamento.  
 

A) Ficam autorizados, excepcionalmente, os reparcelamentos de pessoas carentes que recebam até um 
salário mínimo e apresentem relatório emitido pelo CRAS atestando sua condição financeira e a necessidade de tal 
reparcelamento para não sofrer com seu próprio sustento; 
 
B) Ficam autorizados, até a data de 01/10/2019, os reparcelamentos de todos os débitos já parcelados; 
 
C) No caso do débito estar ajuizado as custas e despesas processuais do processo serão por conta do 
contribuinte; 
 
D) O  “REFIS” não será aplicado a débitos tributários decorrentes do ITBI – Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis -, em qualquer que seja a situação.” 

 
§ 5° O REFIS será administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal, ouvida a Assessoria Jurídica deste Município sempre 
que necessária, que terá competência para implementar todos os procedimentos necessários para a fiel execução deste 
programa, observadas as disposições atinentes nesta Lei.  
 
Art. 2° São considerados tributos municipais, de acordo com o princípio da repartição da competência e capacidade 
contributiva:  
 
§ único: São consideradas taxas municipais todas aquelas instituídas mediante Lei Municipal em razão do efetivo exercício 
do poder de polícia ou da efetiva disposição de serviços prestados e utilizados pelos seus respectivos contribuintes.  
 

I - O IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano;  
 
II - O ISS: Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza;  
 
III - TAXA: de localização e funcionamento e saúde.  

 
Art. 3° O Programa de Recuperação Fiscal do Município de Ipiranga destina-se a promover a regularização de créditos 
fazendários em inadimplemento e a possibilitar a recuperação dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, do Município 
de Ipiranga.  
 
Art. 4° O ingresso no REFIS dar-se-á por meio de opção do contribuinte, que fará jus a um regime especial de consolidação 
dos débitos fazendários municipais, insculpidos nos artigos 1º e 2º desta Lei, sejam decorrentes de obrigação própria, exceto 
a de responsabilidade tributária, tendo por base a data da opção por este programa.  
 
§ Único: A consolidação dos débitos do optante terá por base a data da formalização do pedido de ingresso no REFIS.  
 
Art. 5° O ingresso no REFIS consolidar-se-á por meio de termo de adesão espontâneo firmado pelo contribuinte 
inadimplente que pretende ingressar no Programa de Recuperação Fiscal.  
§ 1° O ingresso, a que aduz o caput deste artigo, poderá ser formalizado entre a data de publicação desta Lei e 31 de 
dezembro de 2019.  
 
§ 2° O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal, 
justificadas a conveniência e a oportunidade do ato.  

  
 

 
 
 
 
Art. 6° A opção pelo REFIS sujeita a pessoa física ou jurídica aderente a:  
 
I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos constantes nos artigos 1° e 2° desta Lei;  
 
II - a renúncia das ações e recursos administrativos e judiciais interpostos pelo aderente, relativamente aos débitos incluídos 
no seu pedido;  
 
III - a aceitação plena e irretratável de todas as condições e requisitos estabelecidos nesta Lei.  
 
Art. 7° A consolidação abrangerá todos os débitos fazendários existentes em nome da pessoa física ou jurídica, na condição 
de contribuinte radicado no Município de Ipiranga, exceto retenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza e 
empresas situadas fora do território do Município de Ipiranga, bem como os acessos a plataforma incidente sobre 
passagens.  
 
Art. 8° Para apuração do valor total do débito tributário a ser consolidado são estabelecidos os seguintes critérios:  
 
I - os débitos fiscais constituídos ou não, mas cuja data do fato gerador é anterior a data da publicação desta Lei;  
 
II - os débitos fiscais já inscritos ou não em dívida ativa;  
 
III - os débitos fiscais objeto de parcelamento anterior e que não foram integralmente adimplidos;  
 
IV - os débitos fiscais objeto de execução fiscal, ainda em trâmite, que forem objeto de confissão espontânea e irretratável 
pelo contribuinte.  
 
Parágrafo Único: Para a inclusão dos débitos dispostos no inciso IV deste artigo o contribuinte deverá fazer prova do 
pagamento integral das custas judiciais e honorários advocatícios oriundos da ação executiva.  
 
Art. 9° Os débitos objeto desta consolidação sujeitar-se-ão:  
 
I - aos acréscimos previstos na legislação, até a data do parcelamento;  
 
II - aos juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o valor da parcela paga em atraso;  
 
Art. 10 Os débitos fiscais consolidados para fins de adesão ao REFIS poderão ser objeto de parcelamentos e descontos 
sobre os valores incidentes de juros e multas.  
 
Art. 11 Ficam estabelecidos os seguintes benefícios:  
 
§ único - O número de parcelas será até 24 meses da data de opção do contribuinte no REFIS.  
 
I - Se o débito for objeto de pagamento à vista, ou seja, parcela única, será concedido desconto de 100% (cem por cento) 
sobre o valor incidente de juros e multas apurados até a data da consolidação 
  
II - Para pagamento em até 6 (seis) parcelas será concedido desconto de 50% (cinquenta) por cento sobre os valores 
incidentes de juros e multa. 
  
III - Para pagamento em 12 (doze) parcelas será concedido desconto de 20% (vinte) por cento sobre os valores incidentes de 
juros e multa.  
 
IV - Para pagamento acima de 12 (doze) parcelas NAO será concedido nenhum descontos  sobre os valores incidentes de 
juros e multa.  
 
Art. 12 - Para fins de parcelamento, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).  
 
Art. 13 - A Administração Municipal poderá proceder à compensação de créditos líquidos, certos e exigíveis firmados até a 
data do pedido de consolidação, existentes em face do erário público do Município de Ipiranga, quando postulada pelo 
contribuinte.  
 
Parágrafo único: O saldo remanescente da compensação poderá ser objeto do REFIS, observado as regras do artigo 12. 
 
Art. 14 - Para fins da compensação a que alude o artigo anterior, o contribuinte deverá apresentar, juntamente com o seu 
requerimento, documentação comprobatória de seu crédito líquido, certo e exigível, indicando a respectiva origem da dívida.  
 
Art. 15 - O pedido de compensação realizado pelo contribuinte será analisado pela Secretaria de Fazenda Municipal, 
segundo critérios de conveniência e oportunidade, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias.  
 
Parágrafo Único: A análise do pedido de compensação será precedente a análise do pedido de REFIS do mesmo 
contribuinte.  
 
Art. 16 - O contribuinte aderente será excluído do REFIS, mediante ato fundamentado da Secretaria da Fazenda Municipal, 
diante da ocorrência das seguintes situações:  
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I - inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou de 05 (cinco) alternadas;  
 
II - descumprimento de quaisquer disposições inseridas nesta Lei;  
 
III - prática de qualquer ato ou procedimento que tenha por objetivo diminuir, subtrair ou omitir informações que componham 
o fato gerador ou a base de cálculo para o lançamento dos tributos municipais a que alude esta Lei;  
 
IV - constituição de crédito tributário, lançado de ofício, correspondente a tributo abrangido pelo REFIS Municipal e não 
incluído na confissão, salvo se integralmente pagos em 30 (trinta) dias, contados da constituição definitiva ou quando 
impugnado o lançamento da intimação da decisão administrativa ou judicial, que o tornou definitivo.  
 
Art. 17 Estará automaticamente excluído do REFIS:  
 
I - O contribuinte, pessoa jurídica, que for extinto por liquidação;  
 
II - O contribuinte, pessoa jurídica, que sofre cisão ou incorporação. Salvo se a pessoa jurídica remanescente estabelecer-se 
em território Ipiranguense e assumir solidariamente o débito consolidado em REFIS;  
 
III - O contribuinte, pessoa física, que falecer, salvo se possuir herdeiros ou sucessores e estes assumirem o débito 
consolidado em REFIS em solidariedade.  
 
Art. 18 - A exclusão do contribuinte aderente ao REFIS acarretará a imediata exigibilidade dos débitos tributários 
confessados e não pagos, com a inserção dos acréscimos legais previstos em Lei, sendo inscrita automaticamente em 
dívida ativa o débito e sujeito a execução fiscal.  
 
Art. 19 - O débito objeto do REFIS terá sua prescrição interrompida.  
 
Art. 20 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei, se fizer necessário, diante de critérios de 
conveniência e oportunidade, mediante Decreto.  
 
Art. 21 - Se aderido o REFIS pelo contribuinte, paga a primeira parcela, este poderá requerer certidão positiva com efeitos de 
negativa dos débitos municipais perante o Município de Ipiranga, com validade de 30 (trinta) dias.  
 
$ Único: A CND a que alude o caput deste artigo só produzirá efeitos enquanto os pagamentos das parcelas posteriores 
estiverem sendo feitos nas datas avençadas.  
Art. 22 - Os incentivos fiscais previstos nos artigos anteriores, em conformidade com a Lei Complementar nº 101 de 04 de 
maio de 2000 (LRF), que diz no Capítulo III – Da Receita Pública, Seção II – Da renúncia de receita, Artigo 14 – os incentivos 
de isenção e remissão do crédito tributário não configura neste caso por ser caráter geral. Não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas na LDO.  
 
Art. 23 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, em 12 de março de 2019. 

 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
 
 
 CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 19/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2019 

 

Fundamentado no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para autorizar a aquisição 
de material de consumo, conforme orçamentos e documentação anexa. 

 

ITEM (DESCRIÇÃO) UNIDADE MARCA QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

Água mineral sem gás 
copo 310ml 

Unidade Vitalev 
Crystal 

1440 0,64 921,60 

 
Empresa: Transportadora Blum Ltda.; CNPJ: 77.714.988/0001-85 
Dotação: 

0101 Câmara Municipal 
0103101012.001 Atividades do Legislativo Municipal 

3.3.90.30.00 Material de consumo 
30.07.12 Gêneros de alimentação para copa e cantina 

 
 
Valor Global: R$ 921,60 

Data: 12/03/2019 
 

JOÃO MIELKE 
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga 

 

 

  
 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 2590 de 12 de março de 2019 

 
Súmula: Altera e revoga dispositivos da Lei nº 1607/2006 que trata da concessão de auxílio alimentação. 

 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 

LEI: 
 

Art. 1º. Esta Lei acrescenta e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 1.607/2006 que estabelece normas e critérios para a 
concessão do auxílio alimentação. 
 
Art. 2º. Acrescenta o artigo 3-A na Lei nº 1.607/2006, passando a vigorar da seguinte forma: 
 

Artigo 3-A. Os servidores a serem beneficiados com o auxílio alimentação são os seguintes: 
 
I - aqueles que residem na zona rural do município e necessitam deslocar-se no período matutino e permanecer na 
zona urbana para o desempenho de suas funções pelo período superior a 06 (seis) horas; 
 
II - aqueles que residem na zona urbana do município e necessitam deslocar- se no período matutino e 
permanecer na zona rural para o desempenho de suas funções pelo período superior a 06 (seis) horas; 
 
III - Aqueles que necessitam deslocar-se para outros municípios a serviço do Poder Executivo Municipal, conforme 
tabela descriminada abaixo: 
 

 

DISTANCIA (somente ida) PERIODO FORA DO MUNICÍPIO VALOR R$ 

Acima de 50 km 04 horas 30,00 

Acima de 50 km 06 horas 50,00 

Acima de 280 Km 08 horas 60,00 

Acima de 50 km 11:00 às 14:30 horas 20,00 

Acima de 50 km 19:30 às 22:30 20,00 

Acima de 120 km 11:00 às 14:30 horas 25,00 

Acima de 120 km 19:30 às 22:30 25,00 

 
Art. 3º.  O artigo 70 da Lei n.º 1.607/2006 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 7°. Os valores diários do auxílio alimentação serão os seguintes: 
 
I - os servidores especificados nos incisos I e II do artigo 3-A receberão o valor de R$ 11,44 (onze reais e quarenta 
e quatro centavos); 
 
II - os servidores especificados no inciso III do artigo 3-A receberão o auxílio alimentação conforme valores 
descriminados na tabela constante no referido artigo considerando-se o horário de saída e chegada ao município 
devidamente comprovado no Diário de Bordo ou documento congênere. 

 
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, acrescentando-se o artigo 3-A, alterando-se o artigo 70 e 
revogando-se o parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 1.607/2006. 

 
Gabinete do Prefeito, em 12 de março de 2019. 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 2591 de 12 de março de 2019 

 
Súmula: Dispõe sobre a permissão de uso de bem público do Município de Ipiranga – Pr., e dá outras providencias. 

 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a permissão do uso, por pessoas físicas ou jurídicas, entidades sem fins 
lucrativos ou associações e escolas, todas com sede no município, das quadras poliesportivas, para a realização de bazar e 
eventos esportivos ou recreativos. 
 
Art. 2º - A permissão de uso deverá seguir os seguintes critérios: 
 
I - Será cobrada uma taxa de utilização no valor de 3 (três)VRM - Valor de Referência Municipal, por dia, que deverá ser 
pago através de uma guia expedida pelo departamento municipal de tributos; 
 
II - Será feito um cadastro da pessoa solicitante da quadra, o mesmo deverá apresentar seus documentos pessoais e 
comprovante de residência; 
 
III - A autorização deverá ser requerida no setor de tributação da prefeitura municipal até 24hs antes da data do uso, desde 
que o local esteja disponível e não contrarie o interesse público; 
 
IV - O horário para utilização da quadra deverá ser especificado no requerimento de uso, sendo que a permissão de uso da 
quadra não exime o solicitante dos demais requisitos exigidos na legislação para realização de eventos, festas, reuniões, etc; 
 
V - Após o uso da quadra, o solicitante deverá fazer a limpeza do local e depositar os lixos nos recipientes adequados e 
entregar o local totalmente limpo, sob pena de multa de 16(dezesseis) VRMs; 
 
VI - É proibido o consumo de bebidas em recipientes de vidro, os usuários devem fazer uso de copos descartáveis e 
embalagens de plásticos ou de alumínio; 
 
VII - e proibido estacionar veículos, inclusive motos, dentro da quadra; 
 
VIII - É proibido o uso de som automotivo ou de alta potência que venham a ultrapassar os limites estabelecidos em Lei 
Federal; 
 
IX - Qualquer dano causado ao patrimônio público deverá ser arcado pelo solicitante, sob pena de imposição de multa de 16 
(dezesseis) VRMs, bem como de ser civil e criminalmente responsabilizado; 
 
X - Devem ser respeitadas todas as normas e leis pertinentes ao caso, especialmente, àquelas relacionadas a bebidas 
alcoólicas, perturbação de sossego, menores de idade, segurança e etc. 
 
Art. 3º - Os valores financeiros arrecadados através das taxas e multas aplicadas por esta lei serão utilizados na 
manutenção e melhoria da quadra poliesportiva. 
 
Paragrafo único: As entidades sem fins lucrativos ficam isentas da taxa constante do inciso I do art. 2º. 
 
Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 12 de março de 2019. 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
 

  
 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 2592 de 12 de março de 2019 

 
Súmula: Autoriza crédito especial na importância de até R$ 3.620.916,24 (três milhões seiscentos e vinte mil novecentos e 
dezesseis reais e vinte e quatro centavos). 

 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 

LEI: 
 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito especial, nas dotações 
abaixo discriminadas, no valor de até R$ 3.620.916,24 (três milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e dezesseis reais e 
vinte e quatro centavos). 
 
 Suplementação 

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
06.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos 
06.001.15.451.0009.2.021. Infraestrutura e Pavimentação de Vias Urbanas 
 
427 - 4.4.90.51.00.00     620     OBRAS E INSTALAÇÕES                                  3.620.916,24 
 
                                                    Total Suplementação:                          3.620.916,24 
 
 
Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso Operação de Crédito, de acordo com o Artigo 
43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
 
Receita 

Receita:   2.1.1.9.00.11.00.00000000       Fonte: 620                            3.620.916,24 
 
                                                    Total da Receita:                                   3.620.916,24 
 
 
Art. 3º - Fica alterada também a Lei nº 2502/2017 – Plano Plurianual (2018-2021) e Lei  
 
nº 2574/2018 – Lei das Diretrizes Orçamentárias 2019. 
 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, em 12 de março de 2019. 
 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
DECRETO Nº 12 de 12 de março de 2019 

 
Súmula: Abre crédito especial na importância de até R$ 3.620.916,24 (três milhões seiscentos e vinte mil novecentos e 
dezesseis reais e vinte e quatro centavos). 

 
Luiz Carlos Blum, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, e autorizado pela Lei 
Municipal nº 2592 de 12/03/2019. 
 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito especial, nas dotações 
abaixo discriminadas, no valor de até R$ 3.620.916,24 (três milhões, seiscentos e vinte mil, novecentos e dezesseis reais e 
vinte e quatro centavos). 
 
 Suplementação 

06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
06.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos 
06.001.15.451.0009.2.021. Infraestrutura e Pavimentação de Vias Urbanas 
 
427 - 4.4.90.51.00.00     620     OBRAS E INSTALAÇÕES                                  3.620.916,24 
 
                                                    Total Suplementação:                          3.620.916,24 
 
Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Operação de Crédito, de acordo com o 
Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
Receita 

Receita:   2.1.1.9.00.11.00.00000000       Fonte: 620                            3.620.916,24 
 
                                                    Total da Receita:                                   3.620.916,24 
 
Art. 3º - Fica alterada também a Lei nº 2502/2017 – Plano Plurianual (2018-2021) e Lei nº 2574/2018 – Lei das Diretrizes 
Orçamentárias 2019. 
 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito, em 12 de março de 2019. 

 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
 

 
 

 MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 110 
De 12 de março de 2019 

 
       

 
LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI, e 
Considerando o requerimento do servidor protocolado no Departamento de Recursos Humanos, resolve,  

 
EXONERAR 
 
A pedido a partir de 13 de março de 2019 o Sr. AMARILDO ALVES DA SILVA, portador da CIRG 9.878.277-0 SSP/PR e CPF nº: 
067.971.509-65, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais. 

    
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 

 
 

 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 111 
De 12 de março de 2019 

 
       

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI, e 
Considerando o requerimento do servidor protocolado no Departamento de Recursos Humanos, resolve,  

 
EXONERAR 
 
A pedido a partir de 12 de março de 2019 o Sra. VALÉRIA CARRASCOZA ANDRECIOLI ORSATTO, portador da CIRG 12.835.640-1 
SSP/PR e CPF nº: 671.895.399-72, do cargo de provimento efetivo de Médico Clínico Geral. 

    
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 

 
 
 

LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


