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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

   

PORTARIA Nº 362 
De 18 de dezembro de 2020 

 
       

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, resolve, 
            
 

 CONCEDER 
 
Férias aos servidores, conforme abaixo: 
 
PERÍODO AQUISITIVO – 2018/2019 
Joelson José Krum – 28/12 a 11/01/2021 – 15 dias 
 
PERÍODO AQUISITIVO – 2019/2020 
Glaci das Graças Martins Mendes – 04/01 a 02/02/2021 – 30 dias 
Salete Cristina Carneiro Sansana – 04/01 a 02/02/2021 – 30 dias 
Jislaine Aparecida Spekaliski – 04/01 a 02/02/2021 – 30 dias 
 
 
 
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 363 
De 18 de dezembro de 2020 

 
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 
 
RESOLVE  
 
Cancelar a gratificação RETIDE a partir de 31 de dezembro de 2020 dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo: 

 

ADRIANE ORLOWSKI 

DENIR GOBEL LADWIG 

ELAINE CRISTINA COMINEZI DE MATTOS 

ELIANE GOTTEMS 

RAYSSA BLUM SCHEIFER 

 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 364 
De 18 de dezembro de 2020 

 
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 Ofício 169/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,  
 
RESOLVE  
 
Cancelar a Gratificação de Classe Especial a partir de 18 de dezembro de 2020 dos servidores ocupantes do cargo de provimento 
efetivo de Professor: 

 

CLAUDIA MARIA MOCELIM TRAVENSOLI  
ELENICE APARECIDA LACHINSKI MULINARI  
EVALIZE AP DENCK PONTAROLLO  
FABIANA ALMEIDA MORESCO  
GICELIA FRANCISCA ALVES CAVAGNARI 
JOLAINE CRISTINA BUHRER DE PAULA  
KERLI ZATONI LARA  
LUCIMARA ELESANDRA CARNEIRO  
MARCIA TRAMONTIN ALMEIDA  
SILVIA REGINA DE ALMEIDA CAMARGO  
SOLANGE DE FATIMA CARDOSO  
SORAIA VITORIA SEBASTIAO 
VILMA DE FATIMA REINA 

 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 365 
De 18 de dezembro de 2020 

 
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 
 
RESOLVE  
 
Cancelar a Gratificação por Encargos Especiais a partir de 31 de dezembro de 2020 dos servidores ocupantes do cargo de provimento 
efetivo: 

 

CARLOS ANSELMO VIEIRA 

ELIZABETH APARECIDA R. OLIVEIRA 

ERICKSON LUIS SCHARNESKI 

FABIANO RATIN ALVES  

GISELDE APARECIDA DE AVILA VIDAL 

IVANA LOVATO 

ISAIAS PAES DE ALMEIDA JUNIOR 

MAYSA HELENA RIBEIRO PEDRO 

MARCELO LUIS RUTKA  

MARIA LUCIANE CANTERI FRANCO 

ROSANGELA LOVATO DALLA LIBERA  

TATHYANA JOSELY NIMA BICHESKI 

 

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 366 
De 18 de dezembro de 2020 

 
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 Ofício n° 169/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,  

 
RESOLVE  
 
Cancelar a partir de 18 de dezembro de 2020 a Gratificação por Encargos Especiais da servidora FRANCIELI APARECIDA DOS 
SANTOS TABORDA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora. 

  
    
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 367 
De 18 de dezembro de 2020 

 
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 Ofício n° 169/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,  

 
RESOLVE  
 
Cancelar a partir de 18 de dezembro de 2020 a Gratificação FGE-3 da servidora EDILMA CANTERI BLUM, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professora. 

  
    
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº 368 
De 18 de dezembro de 2020 
 
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 Ofício 169/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,  
 
RESOLVE  
 
Cancelar as Gratificações a partir de 31 de dezembro de 2020 dos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo, conforme 
tabela: 

GRATIFICAÇÃO RETIDE 

ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO 
JESSICA DALAZOANA MALANHUK 
LUCINEIA MARIA DALAZOANA LARA 
NEIVA ZIWERT 
ROSANE APARECIDA PANZARINI 
GRATIFICAÇÃO FGD-1 

ANDREZA LOVATO 
RENATO JORGE ELEUTERIO 
GRATIFICAÇÃO FGD-2 

MICHELE DENCK 
SUZANE MARIA MARTINS SCHEIFER 
VERONICA KOCHANSKI 
GRATIFICAÇÃO FGP-1 

MONICA ORLONSKI TRAUT 
GRATIFICAÇÃO FGP-2 

ANGELITA DA SILVA CAMARGO 
LUCIANE HECK GRISOL 
NELZI TEREZINHA SCHEIFFER 
GRATIFICAÇÃO FGS 

ANDREIA FILOMENA DE CHAVES 
LUCIANA DOS SANTOS DE CAMARGO 
TATIANE BUHRER CARNEIRO MOSSOLIN 
TATIANE KAROLINE GUERLINGUER 
ANDREA APARECIDA DE LIMA 
 
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 369 
De 18 de dezembro de 2020 

 
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,  
     
EXONERAR 

 
O servidor ISAIAS PAES DE ALMEIDA JUNIOR, portador do CIRG 8.693.858-8 SSP/PR e CPF nº: 039.844.069-75, do cargo de 
provimento em comissão de Diretor Municipal de Administração Hospitalar, a partir de 31 de dezembro de 2020, voltando a ocupar seu 
cargo de origem. 

 
 

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 370 
De 18 de dezembro de 2020 

 
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 Ofício n.° 168/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
Considerando o Memorando n.o 011/2.020 da Secretaria Municipal de Obras e Transportes; 
Considerando o pedido dos servidores,  
  
RESOLVE 

 
Remover de uma para outra a lotação dos servidores ocupantes do cargo de Motorista da Secretaria Municipal de Obras e 
Transportes para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 17 de dezembro de 2020: 

 
JULIO TADEU DE ALMEIDA – matrícula 8441 
ARILDO DE JESUS LOURENÇO – matrícula 10371 

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

 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 91/2020 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO IPIRANGA, Estado do Paraná 

CONTRATADA: CONCRETA PRÉ MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.410.935/0001-25, com endereço na 
Rua Principal Xaxim, Cep: 84450000, na cidade de Ipiranga/PR, neste ato representada pelo seu titular, o Senhor Everson Jose 
Teixeira do Amaral, portador da Cédula de Identidade RG nº.60189510, e inscrito no CPF sob o nº. 007.920.999-82, residente e 
domiciliado na Rua XV de Novembro, Bairro: Centro, na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná, pelo presente instrumento e na 
melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, mediante as cláusulas e condições seguintes:    
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Concorrência n.º 01/2020 
devidamente homologada. 
  
DO OBJETO 
O presente contrato tem por objeto execução de obras para construção do Centro de Eventos Municipal, compreendendo 
material e mão-de-obra (lote 01), conforme planilhas, com recursos advindos do Contrato de Financiamento n°. 
0532523DV83(CAIXA/MUNICIPIO) e demais recursos próprios, em atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária., 
localizado na Estrada Retiro, no Município de Ipiranga, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa 
e perfeita implantação de todos os elementos definidos, serviços em estrita observância ao contido e especificado na 
documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade Concorrência n.º 01/2020 devidamente homologada pelo 
CONTRATANTE, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, assim como pelas 
condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes. 

DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57, da Lei nº. 8666/93, ficam os prazos de vigência e execução prorrogados até a data de 25/03/2021 
(vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um). 
 
DO FORO: 
Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná 
 
Ipiranga-PR, aos 21 de dezembro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
CONCRETA PRÉ MOLDADOS LTDA. 
Everson Jose Teixeira do Amaral 
(Contratada) 
 
 

 
 

 

 
MUNICÍPIO IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
EDITAL DE HABILITAÇÃO 
 
REF:  EDITAL  DE  TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2020 
 
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº. 07/2020 (Prestação de 
serviços para realização da obra de construção dos Posto de Saúde na localidade de Santana, (recurso Sesa m.º 869/2020 e demais recursos), 
que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes: 
 
Nº EMPRESA 

01 CH ENGENHARIA CIVIL LTDA 

02 CONSTRUTORA CAMARGO EIRELI ME 

03 WAM LICITAÇOES LTDA 
 
Outrossim Comunica, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação  deste edital, a comissão de licitação dará 
vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 
 
Município de Ipiranga, 21 de dezembro de 2020. 
 
presidente da comissão : Eliane Gottems 
membros da comissão   : Erickson Luis Scharneski 
membros da comissão   : Luciano Vanin Felipe 
  
 
 
 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
LEI Nº. 2711 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 
SÚMULA: Autoriza instituir o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o Fundo Municipal do Trabalho do 
Município de Ipiranga, e dá outras providências.  
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA aprovou e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte: 
 
L E I 
 
CAPÍTULO I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO,  
EMPREGO E RENDA - COMTER 
 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Ipiranga, o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER, 
órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo e fiscalizador, com a finalidade de estabelecer, acompanhar e avaliar a 
Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, propondo as medidas necessárias para o desenvolvimento e gestão do 
sistema público de emprego. 
 
Parágrafo único. O Conselho Municipal é vinculado ao órgão responsável pela execução da Política do Trabalho, Emprego e 
Renda do Município. 
 
Art. 2º Ao Conselho do Trabalho, Emprego e Renda - COMTER compete: 
 
I - Aprovar o seu Regimento Interno e submeter à homologação do Conselho Estadual do Trabalho; 
 
II - Acompanhar, fiscalizar e aprovar o relatório de gestão do SINE, observando as diretrizes e normas emanadas pelo 
Conselho Estadual e pelo órgão federal responsável pela Política do Trabalho, Emprego e Renda; 
 
Ill - Deliberar acerca da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, em consonância à Política Estadual e Nacional; 
 
lV - Apreciar e aprovar o Plano de Ações e Serviços, a ser encaminhado pelo órgão responsável pela execução da política do 
Trabalho, Emprego e Renda do Município; 
 
V - Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, conforme normas e 
regulamentos vigentes; 
 
VI - Apreciar e aprovar o relatório de gestão anual e a prestação de contas anual do órgão responsável pela execução da 
Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda; 
Vll - Apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações relativas à utilização dos recursos do 
Fundo do Trabalho do Município; 
 
VIII - Analisar as tendências do sistema produtivo no âmbito do município e seus reflexos na criação de postos de trabalho; 
 
lX - Participar da elaboração das políticas públicas de fomento e geração de oportunidades de emprego e renda para o jovem 
no Município, de acordo com os critérios definidos pelo Conselho Estadual, demais instâncias de formulação de políticas de 
trabalho e, especialmente, de primeiro emprego, objetivando a execução das ações integradas de alocação de mão de obra, 
qualificação profissional, reciclagem de informações sobre o mercado de trabalho e programas de apoio à geração de 
emprego e renda; 
 
X - Propor medidas alternativas econômicas e sociais, geradoras de oportunidades de trabalho e renda, que minimizem os 
efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho; 
 
Xl - Articular com instituições e organizações públicas ou privadas, envolvidas com programas de geração de emprego e 
renda para o jovem, visando à integração das ações; 
 
XII - Manter parcerias com entidades de formação profissional, escolas públicas e privadas, universidades, entidades 
representativas de empregados e empregadores e organizações não governamentais, com vistas ao desenvolvimento de 
ações de qualificação profissional e assistência técnica; 
 
Xlll - Promover e incentivar a modernização das relações trabalhistas para a juventude, inclusive nas questões de segurança 
e saúde no trabalho; 
 
XIV - Promover a articulação do sistema público de geração de primeiro emprego com as demais ações de políticas públicas 
para a juventude nos âmbitos municipal, estadual e federal; 
 
XV - Sugerir medidas que anulem ou reduzam os efeitos negativos sobre o mercado de trabalho, decorrentes das políticas 
públicas e das inovações tecnológicas; 
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XVI - Acompanhar as ações voltadas para a qualificação de mão de obra e para o aperfeiçoamento profissional, bem como a 
proposição de subsídios à formulação da política de formação profissional; 
 
XVll - Acompanhar e deliberar sobre a aplicação dos recursos financeiros destinados aos programas de emprego e relações 
de trabalho, no município, em especial os oriundos do Fundo a Fundo, além de receber e analisar relatórios que poderão ser 
desenvolvidos com os projetos por ele financiados; 
 
XVlll - Analisar e emitir parecer sobre o enquadramento de projetos de geração de emprego e renda, qualificação profissional 
e outros, nas diretrizes e prioridades do município, bem como o estabelecimento de diretivas já em concomitância com 
àquelas assentadas pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda; 
 
XIX – Realizar a promoção e o intercâmbio de informações com outros conselhos municipais, objetivando a integração e a 
obtenção de dados orientadores para as suas ações;  
 
XX – Atuar como apoiador dos órgãos estadual e federal, responsáveis pela política do Trabalho, Emprego e Renda, na 
contratação de aprendizes, e ainda, propor alternativas jurídicas e sociais para garantir os preceitos da legislação trabalhistas 
no que tange às condições de saúde e segurança e exploração do trabalho infantil; 
 
XXI – Propor intervenções que auxiliem a inclusão das pessoas com deficiência no Mercado de trabalho, objetivando a 
viabilização e cumprimento dos dispositivos legais; 
 
XXll - Subsidiar, quando solicitado as deliberações do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda - CETER: 
 
Art. 3º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda é um órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, 
alicerçado de forma tripartite e paritária, composto por: 
 
I. 06 (seis) representantes indicados pelo Poder Público; sendo 03 (três) titulares e 03 (três) respectivos suplentes; 
 
II. 06 (seis) representantes indicados pelas entidades dos trabalhadores, sendo 03 (três) titulares e 03(três) respectivos 
suplentes; 
 
III. 06 (seis) representantes indicados pelas entidades patronais; sendo 03 (três) titulares e 03 (três) respectivos suplentes. 
 
§ 1º Os órgãos e demais instituições a que se refere este Artigo indicarão um suplente, para cada membro titular, podendo 
propor, a qualquer tempo, a substituição dos respectivos representantes. 
 
§ 2º Os representantes titulares, e suplentes, dos trabalhadores e dos empregados serão indicados pelas respectivas 
organizações, devendo os representantes dos trabalhadores respeitar o determinado no art. 3 da Lei Federal n° 11.648/2018; 
 
§ 3º Os membros titulares e suplentes, indicados formalmente pelas entidades representativas e pelo município, serão 
nomeados pelo Prefeito Municipal, para um período de quatro anos, permitida a recondução; 
 
§ 4º A função de membro do CONTER não será remunerada, sendo considerado relevante serviço prestado ao Município. 
§ 5º Pela atividade exercida no Conselho, os seus membros, titulares ou suplentes, não receberão qualquer tipo de 
pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios; 
 
§ 6º No caso de não haver Sindicatos de trabalhadores organizados com base Municipal, verificar-se-á se existem sindicatos 
com base supra-municipal ou microrregional, cabendo a esses indicar seus representantes, dentre os associados residentes 
no Município. 
 
§ 7º Excepcionalmente, em caso de inexistência de sindicatos com sede no Município e após recusa formal por parte das 
entidades sindicais, supra-municipais, em indicar nomes de associados, residentes no Município, podem ser aceitos 
representantes de Associações de Moradores, Associações ou Cooperativas de Trabalho e similares. 
 
§ 8. No caso dos empregadores, comporão o Conselho Municipal do Trabalho representantes de entidades como: 
Associação Comercial, Industrial e/ou Agrícola, Sindicatos Patronais, Clube de Lojistas e similares, a crédito dos 
empregadores. 
 
§ 9. Não podem, expressamente, participar do Conselho Municipal do 
Trabalho, como representantes do poder público, os agentes financeiros, seus prepostos e Vereadores. 
 
§ 10º A Presidência e a Vice-Presidência do Conselho serão exercidas em sistema de rodízio, entre as bancadas do 
executivo, dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato do Presidente a duração de 24 (vinte e quatro) meses, 
sendo vedada a recondução para período consecutivo; 
 
§ 11º No caso de vacância da presidência, caberá ao Colegiado eleger um novo Presidente para completar o mandato do 
antecessor, dentre os membros da mesma bancada, garantindo o sistema de rodízio, ficando assegurada a continuidade da 
atuação do Vice-Presidente até o final de seu mandato; 
 

   
 

§ 12º O Conselho Municipal do Trabalho contará com um Secretário Executivo, a ser indicado e nomeado pelo Presidente do 
Conselho, “ad referendum” dos demais membros.; 
 
§ 10º O órgão responsável pela execução da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda prestará todo o apoio técnico 
e administrativo, bem como o local e a infra-estruturar necessários ao pleno funcionamento do Conselho; 
 
Art. 4° A organização e o funcionamento do CONTER serão disciplinados em Regimento Interno, a ser aprovado por maioria 
absoluta de seus membros efetivos, no prazo máximo de noventa dias, a contar da data de sua instalação. 
 
Parágrafo único. Poderá ser prevista no Regimento Interno a criação de grupos temáticos pelo tempo que o exigirem as 
necessidades administrativas, programas, entre outros. 
 
CAPÍTULO II 
DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO 
 
Art. 5º Fica instituído o Fundo Municipal do Trabalho do Município de Ipiranga - FMTI, vinculado ao órgão responsável pela 
execução da Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, instrumento de natureza contábil, com a finalidade de 
destinar recursos para a gestão da respectiva política, em consonância com o Sistema Nacional de Emprego - SINE, nos 
termos das legislações vigentes. 
 
§ 1º São equivalentes para fins desta Lei as expressões Fundo Municipal do Trabalho do Município de Ipiranga, Fundo 
Municipal do Trabalho e a sigla FMTI. 
 
§ 2º O FMTI será orientado, controlado e fiscalizado pelo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda – COMTER. 
 
Seção I 
Dos Recursos do FMT 
 
Art. 6º Constituem recursos do FMT: 
 
I - Dotação específica consignada anualmente no orçamento Municipal; 
 
II - Os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme o art. 11 da Lei Federal nº 13.667, de 
2018; 
 
III - Créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados; 
 
IV - Os saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no Fundo; 
 
V - O superávit financeiro apurado ao final de cada exercício; 
 
VI - Recursos oriundos de convênios firmados com órgãos e entidades de direito público e privado, nacionais ou 
estrangeiras; 
 
VII - Doações, auxílios e contribuições que lhe venham a ser destinados; 
 
VIII - Outros recursos que lhe forem destinados. 
 
Parágrafo único. Os recursos financeiros destinados ao FMT serão depositados, obrigatoriamente, em conta especial de 
titularidade do Fundo, mantida em estabelecimento bancário oficial, e movimentada pelo órgão responsável pela Política 
Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. 
 
Seção II 
Da Aplicação dos Recursos do FMT 
 
Art. 7º Os recursos do FMT serão aplicados em: 
 
I - Despesas com a organização, implementação, manutenção, modernização e gestão da rede de atendimento do SINE no 
Município de Ipiranga; 
 
II - Fomento ao trabalho, emprego e renda, tais como: 
 
a) instruir o trabalhador à percepção de seguro-desemprego; 
b) conectar agentes produtivos para o melhor aproveitamento da mão de obra; 
c) cadastrar os trabalhadores desempregados em sistema informatizado acessível ao conjunto das unidades do SINE; 
d) promover à certificação profissional, por meio de parcerias com instituições públicas e/ou privadas; 
e) promover a orientação e a qualificação profissional; 
f) prestar assistência a trabalhadores resgatados de situação análoga a de escravo; 
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g) fomentar o empreendedorismo, geração de trabalho, emprego e renda, o assessoramento técnico ao trabalho autônomo, 
autogestionário ou associado; 
h) outras ações a serem estabelecidas no Plano Municipal de Ações e Serviços; 
 
III - Promoção de alternativas econômicas e sociais, oportunizando o empreendedorismo, o crédito para a geração de 
trabalho, emprego e renda, e o microcrédito produtivo orientado; 
IV - Assessoramento técnico ao trabalho autônomo, autogestionário ou associativo; 
 
V - Programas e projetos específicos na área do trabalho, por entidades conveniadas, públicas ou privadas, previamente 
aprovados pelo COMTER; 
 
VI - Despesas com o funcionamento do COMTER, exceto as de pessoal; 
 
VII - despesas com o deslocamento, hospedagem e alimentação dos Conselheiros para o exercício de suas funções, assim 
como para as comissões de trabalho e conferências; 
 
VIII - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos e serviços necessários ao desenvolvimento dos 
programas e projetos; 
 
IX – Reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de atendimento ao trabalhador; 
 
X - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações e 
serviços no âmbito da Política Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. 
 
Parágrafo único.  É vedada a utilização dos recursos do FMT para pagamento de pessoal e gratificações de qualquer 
natureza a servidor público. 
 
Seção III 
Da Administração do FMT 
 
Art. 8º O FMT será administrado pelo Conselho Municipal do Trabalho, cabendo ao seu dirigente as seguintes competências: 
 
I - Exercer a função de ordenador de despesa; 
 
II - Praticar todos os atos administrativos necessários à execução dos recursos do Fundo, relacionados com os sistemas de 
planejamento, financeiro ou administração geral; 
 
III - Autorizar a instauração e homologação de licitação, dispensa, ou demais procedimentos correlatos, nos termos da 
legislação aplicável à matéria; 
 
IV - Assinar contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de natureza jurídica; 
 
V - Autorizar a emissão de notas de empenho, cheques e ordens de pagamento; 
 
VI - Encaminhar ao COMTER relatório de execução das atividades semestralmente; 
VII - Submeter à apreciação e aprovação do COMTER, o relatório de gestão e anual e a prestação de contas anual; 
 
VIII - Encaminhar a prestação de contas anual do FMT aos órgãos competentes, nos prazos e na forma da legislação 
pertinente; 
 
IX - Exercer outras atividades relacionadas à administração do FMT. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 9º Cabe ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, no cumprimento de suas atribuições, aprovar o plano de 
aplicação e realizar trimestralmente, o acompanhamento físico-financeiro do Fundo Municipal do Trabalho, referente aos 
recursos financeiros disponibilizados para operacionalização da Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e aprovar 
a aplicação dos seus recursos. 
 
Art. 10 O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei caso necessário outras diligências. 
 
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal  
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
LEI COMPLEMENTAR Nº. 36 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 
SÚMULA: Altera do Código Tributário Municipal e dá outras providências.  

 
A Câmara Municipal de Ipiranga-PR aprovou e eu, LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal, no uso das minhas atribuições 
legais e com base no art. 69, III c/c art. 51,I da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte  

 
L E I 

 
Art. 1º Fica autorizado á adequação do padrão de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN, de competência do Município; incidente sobre os previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09. 15.01 e 15.09 da lista do 
artigo 124, da Lei Complementar nº09/2010 e a regra de transição para a partilha do produto da arrecadação do ISSQN entre 
o Município do local do estabelecimento prestador e o Município do domicilio do tomador relativamente aos serviços de que 
trata, cujo período de apuração esteja compreendido entre a data de publicação desta lei Complementar e o último dia do 
exercício financeiro de 2022.  

 
Art. 2º O ISSQN devido em razão dos serviços referidos no art. 1º será apurado pelo contribuinte e declarado por meio de 
sistema eletrônico de padrão unificado em todo o território nacional. 
§ 1º O sistema eletrônico de padrão unificado de que trata o caput será desenvolvido pelo contribuinte, individualmente ou 
em conjunto com outros contribuintes sujeitos às disposições dest                                                           
pelo Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA), nos termos dos arts. 9º a 11 desta Lei Complementar. 
                                                                                stema eletrônico de padrão unificado 
utilizado para cumprimento da obrigação acessória padronizada. 
                                                                                                                    
                                       vamente em relação às suas próprias informações. 
§ 4º O Município acessará o sistema eletrônico de padrão unificado dos contribuintes exclusivamente em relação às 
informações de suas respectivas competências. 

 
Art. 3º O contribuinte do ISSQN declarará as informações objeto da obrigação acessória de que trata esta Lei Complementar 
de forma padronizada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico de que trata o art. 2º, até o 25º (vigésimo quinto) dia 
do mês seguinte ao de ocorrência dos fatos geradores. 

Parágrafo único. A falta da declaração, na forma do caput, das informações relativas ao Município 
sujeitará o contribuinte a multa no valor de 100 VRM, por declaração não apresentada, bem como às penalidades previstas 
no Código Tributário Municipal nos casos omissões. 
Art. 4º Caberá ao Município fornecer as seguintes informações diretamente no sistema eletrônico do contribuinte, conforme 
definições do CGOA: 

I - alíquotas, conforme o período de vigência, aplicadas aos serviços referidos no art. 1º desta Lei 
Complementar; 

II - arquivos da legislação vigente no Município ou no Distrito Federal que versem sobre os serviços 
referidos no art. 1º desta Lei Complementar; 

III - dados do domicílio bancário para recebimento do ISSQN. 
§ 1º O Município terá até o último dia do mês subsequente ao da disponibilização do sistema de cadastro para fornecer as 
informações de que trata o caput, sem prejuízo do recebimento do imposto devido retroativo a janeiro de 2021. 
§ 2º Na hipótese de atualização, pelo Municípi, das informações de que trata o caput, essas somente produzirão efeitos no 
período de competência mensal seguinte ao de sua inserção no sistema, observado o disposto no art. 150, inciso III, alíneas 
“ ”   “ ”              ç   F        no que se refere à base de cálculo e à alíquota, bem como ao previsto no § 1º deste artigo. 
§ 3º É de responsabilidade do Município a higidez dos dados que prestar no sistema previsto no caput, sendo vedada a 
imposição de penalidades ao contribuinte em caso de omissão, de inconsistência ou de inexatidão de tais dados. 

 
Art. 5º Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei Complementar, é vedada ao Município a imposição a contribuintes não 
estabelecidos em seu território de qualquer outra obrigação acessória com relação aos serviços referidos no art. 1º, inclusive 
a exigência de inscrição nos cadastros municipais e distritais ou de licenças e alvarás de abertura de estabelecimentos nos 
respectivos Municípios e no Distrito Federal. 

 
Art. 6º Para os contribuintes estabelecidos no Município de Ipiranga é obrigatório, nos termos da legislação municipal, a 
emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica, referente aos serviços previstos nos sub itens 4.22, 4.23 e 5.09 
da lista do art. 124 do CTM. 
§1º Os contribuintes estabelecidos no Município de Ipiranga ficam dispensados da emissão de nota fiscal referentes aos 
serviços descritos nos subitens 15.01 e 15.09 do art. 124 do CTM. 

 
Art. 7º O ISSQN de que trata esta Lei Complementar será pago até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de 
ocorrência dos fatos geradores, exclusivamente por meio de transferência bancária, no âmbito do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB), ao domicílio bancário informado pelo Município, nos termos do inciso III do art. 4º. 
§ 1º Quando não houver expediente bancário no 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos 
geradores, o vencimento do ISSQN será antecipado para o 1º (primeiro) dia anterior com expediente bancário. 
§ 2º O comprovante da transferência bancária emitido segundo as regras do SPB é documento hábil para comprovar o 
pagamento do ISSQN. 
§3º Em relação às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021, é assegurado ao contribuinte a possibilidade de 
recolher o ISSQN e de declarar as informações objeto da obrigação acessória de que trata o §2º até o 15º (décimo quinto) 
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dia do mês de abril de 2021, sem imposição de nenhuma penalidade. O ISSQN de que trata esse parágrafo será atualizado 
pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, a partir do 1º (primeiro) 
dia do mês subsequente ao mês de seu vencimento normal até o mês anterior ao do pagamento, e pela taxa de 1% (um por 
cento) no mês de pagamento. 

 
Art. 8º É vedada a atribuição, a terceira pessoa, de responsabilidade pelo crédito tributário relativa aos serviços referidos no 
art. 1º desta Lei Complementar, permanecendo a responsabilidade exclusiva do contribuinte. 

 
Art. 9º O produto da arrecadação do ISSQN relativo aos serviços descritos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da 
lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 09/2010, cujo período de apuração esteja compreendido entre a data de 
publicação desta Lei Complementar e o último dia do exercício financeiro de 2022 será partilhado entre o Município do local 
do estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador desses serviços, da seguinte forma: 

I - relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2021, 33,5% (trinta e três inteiros e 
cinco décimos por cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do estabelecimento prestador do 
serviço, e 66,5% (sessenta e seis inteiros e cinco décimos por cento), ao Município do domicílio do tomador; 

II - relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de 2022, 15% (quinze por cento) do 
produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do estabelecimento prestador do serviço, e 85% (oitenta e cinco 
por cento), ao Município do domicílio do tomador; 

III - relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de 2023, 100% (cem por 
cento) do produto da arrecadação pertencerão ao Município do domicílio do tomador. 
§ 1º Na ausência de convênio, ajuste ou protocolo firmado entre os Municípios interessados ou entre esses e o CGOA para 
regulamentação do disposto no caput deste artigo, o Município do domicílio do tomador do serviço deverá transferir ao 
Município do local do estabelecimento prestador a parcela do imposto que lhe cabe até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao seu 
recolhimento. 
§ 2º O Município do domicílio do tomador do serviço poderá atribuir às instituições financeiras arrecadadoras a obrigação de 
reter e de transferir ao Município do estabelecimento prestador do serviço os valores correspondentes à respectiva 
participação no produto da arrecadação do ISSQN. 

 
Art. 10. A Lei Complementar nº 09/2010, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 
“Art.127º  
XXII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;    
XXIII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de 
cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01; 
XXIV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09. 
 

§ 4º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 5º a 11 deste artigo, considera-se tomador dos 
serviços referidos nos incisos XXII, XXIII, XXIV do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico 
que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi 
estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, 
escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 
§ 6º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de 
serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio 
de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. 
§ 7º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular 
para fins do disposto no § 6º deste artigo. 
§ 8º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista 
de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e 
congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. 
§ 9º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 
15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito 
ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por: 

I - bandeiras; 
II - credenciadoras; ou 
III - emissoras de cartões de crédito e débito. 

§ 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de 
fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador é 
o cotista. 
§ 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado. 
§ 12. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade 
beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o 
beneficiário do serviço no País. 
§ 13. As pessoas referidas nos incisos II ou III do § 9º do art. 3º desta Lei Complementar, são responsáveis pelo imposto 
devido pelas pessoas a que se refere o inciso I do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do 
subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar. 
§ 14. Nos casos dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos nos sub item 15.01, os 
terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicilio do tomador do 
serviço. 

 

   
 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2021. 

 
Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2020. 
 
LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal  

 


