
IPIRANGA 

 

Decreto n. 47, de 10 de junho de 2020. Retifica o art. 2º em seu § 1º do Decreto n° 18/2020, de 
17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais, no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta, para prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo 
coronavírus). Disponível em: http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/150620.pdf. Acesso 
em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 44, de 4 de junho de 2020. Altera a composição do Conselho Municipal de 
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19 (CMPEC). Disponível em: 
http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/050620.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 43, de 1 de junho de 2020. Prorroga o mandato do Conselho Municipal de Educação 
(exercício de 2018/2020), nomeado pela Portaria: nº 0146/2018, pelo período de 180 dias a 
contar a partir da data de publicação deste, considerando a situação vivenciada de pandemia 
(COVID-19) e primando pela saúde dos envolvidos. Disponível em: 
http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/020620.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 40, de 6 de maio de 2020. Abre crédito especial na importância de 270.429,46 
(duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos). 
Disponível em: http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/070520.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2020. 

 

Lei n. 2.666, de 6 de maio de 2020. Autoriza crédito especial na importância de até 270.429,46 
(duzentos e setenta mil quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos). 
Disponível em: http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/070520.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2020. 

 

Decreto n. 38, de 29 de abril de 2020. Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 21 e 23/2020 
e revoga o Decreto nº 25/2020 que dispõe de medidas para prevenção de contágio pelo 
COVID-19 (novo coronavírus). Disponível em:  

http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/300420.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 33, de 24 de abril de 2020. Abre crédito especial na importância de R$ 297.684,00 
(duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). Disponível em: 
http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/270420.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Lei n. 2.661, de 24 de abril de 2020. Autoriza crédito especial na importância de até R$ 
297.684,00 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). Disponível em: 
http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/270420.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 32, de 24 de março [sic] de 2020. Altera a composição do Conselho Municipal de 
Prevenção e Enfrentamento ao coronavírus – COVID-19 (CMPEC). Disponível em: 
http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/290420.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 27, de 1 de abril de 2020. Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 21, 23/2020 e 
25/2020 que dispõe de medidas para prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo 
coronavírus). Disponível em: http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/020420.pdf. Acesso 
em: 19 jun. 2020. 
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IPIRANGA 

 

Decreto n. 26, de 30 de março de 2020. Prorroga o vencimento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano e Taxas no município de Ipiranga, diante da situação de emergência em saúde pública, 
para prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Disponível em: 
http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/310320.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 25, de 27 de março de 2020. Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 21 e 
23/2020, que dispõe de medidas para prevenção de contágio pelo COVID19 (Novo 
Coronavírus).Disponível em: http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/300320_(533).pdf. 
Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 23, de 26 de março de 2020. Altera dispositivos do Decreto Municipal nº 21/2020, 
que dispõe de medidas para prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). 
Disponível em: http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/270320.pdf. Acesso em: 19 jun. 
2020. 

 

Decreto n. 21, de 21 de março de 2020. Institui no Município de Ipiranga situação de 
emergência em saúde pública e complementa as medidas temporárias e emergenciais 
instituídas através do decreto nº. 18/2020, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, 
para prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Disponível em: 
http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/230320_(954).pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

Decreto n. 18, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais, no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta, para prevenção de contágio pelo COVID-19 

(novo coronavírus). Disponível em: http://ipiranga.pr.gov.br/uploads/diarioOficial/180320.pdf. 

Acesso em: 19 jun. 2020. 
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