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DECRETO Nº. 04/2016 
 

SÚMULA: Cria o Plano de Expansão Industrial do 
Município de Ipiranga e dá outras providências. 

 
Roger Eduardo Angelotti Selski, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, 

no uso das suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal n.º 2374 de 20/10/2015. 
 

DECRETA 
 

Art. 1° - O presente decreto cria o Plano de Expansão Industrial do Município de Ipiranga e 
regulamenta as ações voltadas à atração de indústrias e geração de empregos. 

Art. 2° - Fica declarada como zona de expansão industrial a área a seguir descrita, conforme 
Anexos I e II desta Lei (Planta e Memorial Descritivo), sobre a qual serão desenvolvidas as 
ações do Plano de Expansão Industrial do Município de Ipiranga: 

“Inicia-se no marco denominado '0=PP', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SAD69, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: 
E=561466.618 m e N=7226465.358 m, situado no limite dos  RIO TIBAGI E BR 373; segue com 
diferentes azimutes e distancia e percorre 456,12m por jusante que faz divisa com o  RIO 
TIBAGI, até o marco '1' (E= 561292.527m e N=7226032.270m); segue com azimute de 
223°40'04" e 1341,58m por cerca que faz divisa com terrenos de CARLOS MEIRA MARTINS , 
até o marco '2' (E= 560366.196m e N= 7225061.831m); segue com diferentes azimutes e 
distancias e percorre 798,03m pelo limite da preservação permanente que faz divisa com 
terrenos de CARLOS MEIRA MARTINS, até o marco '3' (E= 559631.680m e N= 
7225331.638m); segue com  azimute de 325°30’17” e 44,98m por cerca que faz divisa com 
terrenos de CARLOS MEIRA MARTINS, até o marco '4' (E= 559606.218m e N= 
7225368.693m); segue com  azimute de 294°46’08” e 100,45m por cerca que faz divisa com 
terrenos de CARLOS MEIRA MARTINS, até o marco '5' (E= 559515.866m e N= 
7225411.479m); segue com diferentes azimutes e distancia e percorre 2558,23m pelo limite 
da BR 373, até marco '0=PP' (E=561466.618 m e N=7226465.358 m) início de descrição, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 
146,4192 ha.” 

Art. 3° - O Plano de Expansão Industrial do Município de Ipiranga compreende as seguintes 
ações a serem implementadas e coordenadas pelo Poder Executivo Municipal:  
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I – desapropriação de imóveis localizados na zona de ocupação industrial delimitada no art. 
2° desta Lei, objetivando a criação do “Distrito Industrial do Município de Ipiranga”, bem 
como sua ampliação; 

II - celebração de protocolos de intenções, com empresas interessadas em se instalar no 
Município de Ipiranga, cujas obrigações assumidas pelo Município dependerão de posterior 
ratificação legislativa; 

III – celebração de convênios com instituições públicas e privadas, para capacitação dos 
trabalhadores residentes no Município de Ipiranga; 

IV – concessão de isenção de tributos municipais, mediante lei específica; 

V – destinação de áreas ou lotes localizados no “Distrito Industrial do Município de Ipiranga”, 
às empresas que desejarem neste se instalar, mediante concessão de direito real de uso, 
venda subsidiada ou doação. 

Art. 4° - O Poder Executivo Municipal cria mediante decreto o “Distrito Industrial do 
Município de Ipiranga”, na zona de ocupação industrial referida no art. 2° desta Lei, 
regulamentando sua implantação e ocupação que deverá observar as disposições da Lei 
Municipal n° 1.863/2008 (Plano Diretor). 

Parágrafo Único: A instalação de novas indústrias, a relocação das já instaladas no Município 
de Ipiranga em áreas incompatíveis com o zoneamento urbano, bem como a ampliação dos 
empreendimentos existentes, no “Distrito Industrial do Município de Ipiranga” observará o 
que dispuser seu regulamento e será incentivada através de: 

I – concessão de direito real de uso de lotes; 

II – venda subsidiada ou doação de lotes; 

III – isenção de tributos municipais; 

IV – assessoramento técnico e empresarial; 

V – oferta de cursos de capacitação de trabalhadores. 

Art. 5° - As liberações de atividades e empreendimentos no “Distrito Industrial do Município 
de Ipiranga”, sem prejuízo das licenças e autorizações exigidas pela legislação federal e 
estadual, deverá observar o que dispõe esta Lei e o Plano Diretor do Município de Ipiranga. 
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I – desapropriação de imóveis localizados na zona de ocupação industrial delimitada no art. 
2° desta Lei, objetivando a criação do “Distrito Industrial do Município de Ipiranga”, bem 
como sua ampliação; 

II - celebração de protocolos de intenções, com empresas interessadas em se instalar no 
Município de Ipiranga, cujas obrigações assumidas pelo Município dependerão de posterior 
ratificação legislativa; 

III – celebração de convênios com instituições públicas e privadas, para capacitação dos 
trabalhadores residentes no Município de Ipiranga; 

IV – concessão de isenção de tributos municipais, mediante lei específica; 

V – destinação de áreas ou lotes localizados no “Distrito Industrial do Município de Ipiranga”, 
às empresas que desejarem neste se instalar, mediante concessão de direito real de uso, 
venda subsidiada ou doação. 

Art. 4° - O Poder Executivo Municipal cria mediante decreto o “Distrito Industrial do 
Município de Ipiranga”, na zona de ocupação industrial referida no art. 2° desta Lei, 
regulamentando sua implantação e ocupação que deverá observar as disposições da Lei 
Municipal n° 1.863/2008 (Plano Diretor). 

Parágrafo Único: A instalação de novas indústrias, a relocação das já instaladas no Município 
de Ipiranga em áreas incompatíveis com o zoneamento urbano, bem como a ampliação dos 
empreendimentos existentes, no “Distrito Industrial do Município de Ipiranga” observará o 
que dispuser seu regulamento e será incentivada através de: 

I – concessão de direito real de uso de lotes; 

II – venda subsidiada ou doação de lotes; 

III – isenção de tributos municipais; 

IV – assessoramento técnico e empresarial; 

V – oferta de cursos de capacitação de trabalhadores. 

Art. 5° - As liberações de atividades e empreendimentos no “Distrito Industrial do Município 
de Ipiranga”, sem prejuízo das licenças e autorizações exigidas pela legislação federal e 
estadual, deverá observar o que dispõe esta Lei e o Plano Diretor do Município de Ipiranga.  
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Art. 6° - Para indenização dos proprietários das terras que serão desapropriadas para criação 
do “Distrito Industrial do Município de Ipiranga” serão utilizados os recursos oriundos da 
operação de crédito contratada com a Agência de Fomento do Paraná S/A, autorizada pela 
Lei Municipal n° 2.221/2013, dentre outros destinados para tal finalidade, sendo a respectiva 
despesa empenhada nas dotações específicas previstas no Orçamento do Município de 
Ipiranga. 

Art. 7° - As demais despesas decorrentes deste decreto e necessárias para consecução de 
seus objetivos correão por conta das dotações especificas do Orçamento do Município de 
Ipiranga. 

Art. 8° - Fica alterado o art. 148, inciso IV, da Lei Municipal n° 1.863/2008, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“IV – Zona de expansão industrial – Compreende a área com 146,4192 (cento e quarenta e 
seis inteiros, quatro mil cento e noventa e dois décimos de milésimos) hectares, situada à 
margem direita da BR 373, sentido Ponta Grossa, entre o trevo de acesso à cidade de 
Ipiranga e o Rio Tibagi, devendo ser potencializada para sua expansão.” 

Art. 9° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
 

Edifício da Municipalidade, 06 de janeiro de 2016. 
 

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI 
Prefeito Municipal
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