
PÁGINA - 1

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 06 DE OUTUBRO DE 2016ANO 1 - EDIÇÃO Nº 243

Diário Oficial do Município
Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia 
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site   
http://ipiranga.pr.gov.br



PÁGINA - 2

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 06 DE OUTUBRO DE 2016ANO 1 - EDIÇÃO Nº 243

Diário Oficial do Município
Publicado de acordo com a Lei nº 2363 de 16 de setembro de 2015
Diário Oficial certificado digitalmente pelo SERPRO.

Diagramação, publicação e certificação digital:
Diretoria de Comunicação Social

A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia 
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site   
http://ipiranga.pr.gov.br

 ___________________________________________________  
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CEP 84.450-000       -       IPIRANGA       -       ESTADO DO PARANÁ 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ: 77.778.694/0001-17 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81/2016 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2016 
 
Fundamentado no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, RATIFICO A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO para autorizar a contratação da empresa abaixo identificada para a 
execução do serviço de revisão do sistema de câmeras de segurança e de troca 
de bateria do sistema de alarme, conforme orçamentos e documentação anexa. 
 
 
Empresa: A. J. Tramontin Junior M.E. – CNPJ: 21.571.816/0001-45 

Dotação: 
0101 Câmara Municipal 

0103101012.002 Atividades do Legislativo Municipal 
3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica 

39.17.00 Manutenção e conservação de maquinas e 
equipamentos 

 
 
Valor Global: R$ 450,00  
Data: 05/10/2016 
 

MAICON VINÍCIUS DALAZOANA 
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga 
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ: 77.778.694/0001-17 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2016 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2016 
 
Fundamentado no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, RATIFICO A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO para autorizar a contratação da empresa abaixo identificada para a 
aquisição de aquisição de material de consumo, conforme orçamentos e 
documentação anexa. 
 

  
Empresa: A.J. Tramontin Junior M.E. – CNPJ: 21.571.816/0001-45 

Dotação: 
0101 Câmara Municipal 

0103101012.002 Atividades do Legislativo Municipal 
3.3.90.30.00 Material de consumo 

30.25.00 Material para manutenção de bens móveis 

 
 
Valor Global: R$ 425,00  
Data: 05/10/2016 
 

MAICON VINÍCIUS DALAZOANA 
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga 

 

 

QTDE. (UND) ITEM VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

01 Caixa de cabo bipolar 150,00 150,00 

03 Conector BNC 5,00 15,00 

07 Caixa BRBO Proteção 25,00 175,00 

01 Bateria 12V 7AH 
Masterpower 

85,00 85,00 
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ: 77.778.694/0001-17 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2016 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2016 
 
Fundamentado no art. 24, inciso II, da Lei de Licitações, RATIFICO A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO para autorizar a contratação da empresa abaixo identificada para a 
aquisição de aquisição de equipamento permanente consistente em 01 (uma) 
câmera de vigilância 50 metros com infravermelho 1000 linhas, marca Pentax, 
conforme orçamentos e documentação anexa. 
 
 
Empresa: A.J. Tramontin Junior – ME; CNPJ: 21.571.816/0001-45 

Dotação: 
0101 Câmara Municipal 

0103101012.002 Atividades do Legislativo Municipal 
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 

52.24.00 Equipamentos de proteção, segurança e socorro 

 
 
Valor Global: R$ 390,00  
Data: 05/10/2016 
 

MAICON VINÍCIUS DALAZOANA 
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

RUA ALCIDES RIBEIRO DE MACEDO, 253 CEP: 84.450-000 TEL: (42) 3242-1532 - EMAIL: demece2005@yahoo.com.br 
 

 

PORTARIA N°01/2016 
 
 
 
 

SÚMULA:  
 

NOMEIA COMISSÃO DE MATRÍCULA PARA O 
INGRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE CRIANÇAS 
DE 0 A 3 ANOS DE IDADE. 
 

 
 
PRISCILA GOMES DE LIMA, Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições, 
 
 
 
 RESOLVE:  
 
 
 
Artigo 1º: Nomear a composição da Comissão de Matrícula para o ingresso na educação infantil de 
zero a três anos de idade, que será formada por: 
 
 
Representante da Secretaria Municipal de Educação: 
TITULAR: Samantha Sany Blum Freitas 
SUPLENTE: Luciana dos Santos de Camargo 
Representante dos gestores dos Centros de Educação Infantil: 
TITULAR: Lucinéia Maria Dalazoana Lara 
SUPLENTE: Jocimara Manosso Almeida  
Representante do Conselho Municipal de Educação: 
TITULAR: Celia Aparecida Barbosa  
SUPLENTE: Kerli Zatoni Lara 
Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
TITULAR: Andrea de Lima 
SUPLENTE:Marilene Krefeta 
Representante do Conselho Tutelar: 
TITULAR: Tânia Mara Krum Gonçalves 
SUPLENTE: Luiz Maurício de Meira  
 
 
Artigo 2º - Esta Comissão terá como atribuições: 
 
 
- Apreciar as fichas de solicitação das matrículas para a etapa de 0 a 3 anos da Educação Infantil. 
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- Analisar a veracidade dos documentos apresentados pelos pais ou responsáveis. 
- Verificar se as solicitações atendem aos critérios estabelecidos pelo edital de diretrizes de 
matrículas para 2017. 
- Definir a lista de alunos classificados para matrícula e lista de espera. 
- Informar à Secretaria Municipal de Educação sobre as matrículas aprovadas e sobre as solicitações 
que ficarão na lista de espera através da emissão de parecer. 
- Respeitar os critérios apontados nas diretrizes para matrícula. 
- Analisar os casos omissos nesta portaria. 
 
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor no dia de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
Gabinete da Secretária, em 05 de outubro de 2016.  
 
 
 

PRISCILA GOMES DE LIMA 
Secretária Municipal de Educação e Cultura  

                                PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

COORDENAÇÃO GERAL 
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EDITAL Nº 001/2016 
 

Dispõe sobre as diretrizes de matrícula para o 
ano letivo de 2017, nos CMEI’s e PRÉ-ESCOLAS vinculadas a Secretaria 
Municipal de Educação de Ipiranga, que oferecem atendimento de Educação 
Infantil. 

 
A Secretária Municipal de Educação de Ipiranga, Priscila Gomes de 
Lima, no uso das atribuições legais, torna público as diretrizes 
referentes à matrícula para o ano letivo de 2017, nas instituições que 
oferecem Educação Infantil, modalidades de creche e/ou pré-escola, 
para crianças de até 5 anos de idade, de acordo com o que dispõe este 
Edital. 
 
1. Da Fundamentação Legal: 
 
Conforme o previsto na Constituição Federal/88, EC Nº 53/06, EC Nº 
59/09, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 
9.394/96, Lei Nº 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
adolescente, Lei Estadual nº18.492/2015, que aprovou o Plano 
Estadual de Educação, de acordo com a Resolução CNE/CEB 
Nº01/2010 e 06/2010, Parecer CEE-PR 12/2015 E Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação infantil ficam estabelecidas as 
diretrizes de matrícula para Educação Infantil/Ano Letivo 2017. 
 
2. Da Apresentação: 
 
2.1 A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. 
 
2.2 A Educação Infantil será oferecida em: 
I – creches, para crianças de até 3 anos de idade; 
II – pré-escolas, para crianças de 4 e 5 anos de idade do ano que ocorrer 
a matrícula. 
 
3. Dos Objetivos: 
 
3.1 Este Edital tem por objetivo geral orientar a matrícula das crianças, 
nas instituições vinculadas à Rede Municipal de Ensino de Ipiranga que 
oferecem Educação Infantil. 
 
3.2 Deverá ser salvaguardado o direito da criança ao Ensino 
Fundamental, em idade própria, respeitada a idade de ingresso 
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estabelecida nos respectivos sistemas de ensino, sendo para as rede 
municipal: 6 anos completos ou a completar até 31/03/ 2016. 
 
3.3 Deverá ser garantida a educação básica obrigatória e gratuita a toda 
criança, com 4 (quatro) anos de idade completos ou a completar até 
31/03/2017. 
 
3.4 Ampliar o acesso da população em situação de extrema pobreza aos 
serviços públicos. 
 
3.5 O Edital de Matrícula tem como objetivos específicos: 
 
3.5.1 Divulgar este Edital à direção, à coordenação pedagógica, aos 
docentes e demais funcionários da instituição, aos pais ou responsáveis 
e extensivo a toda a comunidade, para fins de matrícula do público alvo 
da Educação Infantil. 
 
3.5.2 Garantir a renovação de matrícula das crianças que já frequentam 
o Centro de Educação Infantil. 
 
3.5.3 Efetuar a matrícula de crianças novas, cumprindo o que dispõe 
este Edital. 
 
3.5.4 Fazer a matrícula em qualquer época do ano letivo, atendidas as 
disposições legais. 
 
3.5.5 Realizar, sempre que houver vaga, a matrícula de criança 
transferida de instituição vinculada à Rede Municipal de Ensino de 
Ipiranga. 
 
3.5.6 Organizar a distribuição de vagas disponíveis nas instituições que 
oferecem educação infantil, de acordo com o item 6, previsto neste 
Edital. 
 
3.5.7 Informar à família da responsabilidade de atualizar os dados da 
ficha cadastral e/ou matrícula a cada mudança de endereço residencial, 
telefone, local de trabalho e renda familiar. E no mês de novembro, 
ficam as famílias responsáveis em atualizar todas as informações, 
preenchendo novamente a ficha cadastral. 
 
4. Dos Critérios de Preferência de Matrícula: 
 
As instituições vinculadas à Rede Municipal de Ensino de Ipiranga, que 
atendem as turmas mencionadas abaixo, respeitarão os seguintes 
critérios: 
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CRECHE 0 A 3 ANOS 
 
CRITÉRIOS 
- Crianças que se encontram em situação de risco social e pessoal. 
- Crianças cujos pais estejam trabalhando e apresentem a menor renda 
familiar. 
- Crianças que residem próximo ao CMEI.  
- Crianças que apresentam necessidades educativas especiais. 
- Filhos de funcionários públicos municipais. 
- Crianças da comunidade em geral. 
 
PRÉ–ESCOLA 4 A 5 ANOS (OBRIGATÓRIO O ATENDIMENTO DE 
TODOS OS ALUNOS) 
 
CRITÉRIOS PARA DIRECIONAMENTO DE ESCOLA 
 
- Crianças que se encontram em situação de risco social e pessoal; 
- Crianças que residem próximo ao CMEI ou escola, caso não haja vaga, 
no referido CMEI ou escola, será direcionada a outra instituição onde 
haja disponibilidade da vaga solicitada; 
- Crianças que apresentam necessidades educativas especiais. 
- Crianças da comunidade em geral. 
 
5. Dos Procedimentos para: 
 
5.1 Ficha Cadastral - As instituições que atendem crianças de 
Educação Infantil adotarão o preenchimento da Ficha Cadastral para 
todas as famílias que solicitarem vaga. 
5.1.1 No ato do preenchimento da ficha cadastral os pais ou 
responsável legal, deverão apresentar toda documentação necessária 
conforme estabelecido no item 7 deste Edital. 
5.1.2 Esta ficha deverá ser preenchida e encaminhada à Secretaria 
Municipal de Educação e ser submetida à apreciação da comissão de 
matrícula. 
5.1.3 Na hipótese de solicitação de vaga em turma não oferecida pela 
instituição, os pais ou responsável legal preencherão da mesma forma a 
ficha cadastral, cientes de que é para fins de conhecimento do 
levantamento da demanda, servindo de subsidio para o planejamento 
de ofertas educacionais do município. 
5.1.4 A renovação da ficha cadastral deverá ser atualizada pela família 
durante o mês de outubro. 
5.1.5 Até o dia 17 de novembro deverá ser feito o recadastramento da 
ficha cadastral (solicitação de vaga) e encaminhada para a Secretaria 
Municipal de Educação, gerando uma listagem. Somente os cadastros 
atualizados concorrerão às vagas, (nos casos de crianças de 0 a 3 anos). 
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5.1.6 Para as matrículas das crianças de 0 a 3 anos será encaminhada 
a listagem pela Comissão de Matrícula a qual divulgará a quantidade de 
vagas e o número de inscritos. 
 
5.2 Solicitação de Transferência - A solicitação de transferência dar-
se-á mediante o pedido da família ao CMEI ou escola frequentada pela 
criança, através do preenchimento da solicitação de transferência, 
sendo responsabilidade da família a entrega deste documento no(s) 
CMEI(s) de interesse. A família poderá solicitar transferência em 
qualquer época do ano e preencher quantas solicitações de 
transferência desejar, desde que a criança esteja frequentando a 
instituição respeitando o preenchimento do protocolo. 
 
5.3 Renovação de Matrícula - É garantida para todas as crianças que 
frequentam no presente ano a instituição de educação infantil 
vinculada à Rede Municipal de Ensino de Ipiranga, respeitada a idade 
para a composição das turmas conforme item 6 deste edital, a 
existência da turma e o turno de atendimento para a referida turma. 
 
5.4 Matrícula Nova - A matrícula deverá ser efetuada pelos pais ou 
responsável legal da criança, mediante parecer favorável da Comissão 
de Matrícula, por meio de preenchimento da ficha cadastral, conforme o 
modelo padrão da Rede Municipal de Ensino de Ipiranga. As matrículas 
novas serão realizadas conforme o disposto no item 9 deste Edital. A 
ficha cadastral com o registro do parecer da Comissão de Matrícula, 
datada e assinada por todos os membros da Comissão, permanecendo 
na pasta individual da criança. 
 
5.5 Matrícula por Transferência - Será efetivada a transferência de 
criança matriculada, no ano anterior ou no ano em curso, em 
instituições vinculadas ou conveniadas a Rede Municipal de Ensino de 
Ipiranga, condicionada à existência da vaga no período desejado. 
 
5.5.1 Na existência da vaga, a transferência será assegurada mediante: 
 
5.5.1.1 Ordem de Chegada respeitando o protocolo entregue às famílias 
na ficha de solicitação de transferência. 
 
5.5.1.2 O CMEI de origem deverá enviar pelos pais ou responsável da 
criança ao CMEI destino o atestado de frequência com a documentação 
necessária, conforme item 7.8 deste Edital. 
 
5.5.2 No caso de não existência de vaga no período desejado pelos pais 
a criança será matriculada no período em que houver vaga. 
 
5.5.3 A transferência não necessita da análise da Comissão de 
Matrícula. 
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5.6 Frequência da criança 
 
5.6.1 Comparecimento referente às crianças de 0 a 3 anos 
 
5.6.1.1 Comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável 
legal pela criança, que as ausências a partir de 5 (cinco) dias 
consecutivos devem ser justificadas. 
 
5.6.1.2 Entrar em contato com o responsável legal para 
esclarecimentos, após 5 (cinco) dias consecutivos de ausência sem 
justificativa. 
 
5.6.1.3 Cancelar a matrícula da criança, esgotada as tentativas de 
contato com a família, decorridos 15 (quinze) dias consecutivos de 
ausências injustificadas da criança. 
 
5.6.2 Comparecimento referente às crianças de 4 e 5 anos 
 
5.6.2.1 Comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável 
legal pela criança, que as ausências a partir de 5 (cinco) dias 
consecutivos devem ser justificadas. 
 
5.6.2.2 Entrar em contato com o responsável legal para 
esclarecimentos, após 5 (cinco) dias consecutivos de ausência sem 
justificativa. 
 
5.6.2.3 Informar ao Conselho Tutelar, esgotada as tentativas de contato 
com a família, decorridos 15 (quinze) dias consecutivos de ausências 
injustificadas da criança. 
 
 
5.6.3 Afastamentos 
 
5.6.3.1 O afastamento da criança de 0 a 3 anos, motivado por situações 
particulares, poderá ser concedido pela Equipe Gestora do Centro de 
Educação Infantil, com prazo limite de até 30(trinta) dias, devendo ser 
comunicado pela família com antecedência e por escrito. 
 
5.6.3.2 O afastamento da criança de 0 a 3 anos para tratar da saúde, 
fica resguardado a vaga, desde que o atestado seja apresentado até o 
quinto dia de ausência no Centro de Educação Infantil. 
 
5.7 Cancelamento da Matrícula - É o desligamento definitivo da 
criança da instituição em que está matriculada. O cancelamento da 
matrícula decorre da iniciativa da família (pai, mãe ou responsável 
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legal), devendo os interessados preencher solicitação do cancelamento 
de matrícula junto à secretaria da instituição. 
 
 
 
5.8 Abandono de Vaga 
Ocorre nas situações em que a criança apresenta 15 (quinze) dias 
consecutivos de ausências injustificadas, sem que a família informe a 
instituição o motivo da ausência, esgotadas todas as tentativas de 
localização e reintegração, registrando os contatos com a família com 
data e horário do contato, caracterizando então, abandono de vaga. 
 
6. Da Composição e Organização de Turmas: 
 
6.1 A composição de turmas nos respectivos turnos atenderá como 
parâmetro o disposto no quadro abaixo: 
 
ETAPA  Nascidos no período entre FAIXA ETÁRIA Nº POR 

TURMA/
TURNO 
 

Berçário I 01/04/16 a 31/09/2016 0 a 01 ano até 
31/03/2017 

12 

Berçário 
II 01/04/15 a 31/03/2016 1 ano ou a 

completar até 
31/03/2016 

12 

Maternal 
I 01/04/14 a 31/03/2015 2 anos ou a 

completar até 
31/03/2017 

12 

Maternal 
II 01/04/13 a 31/03/2014 3 anos ou a 

completar até 
31/03/2016 

15 

Pré I 01/04/12 a 31/03/2013 4 anos ou a 
completar até 
31/03/2016 

20 

Pré II 01/04/11 ab 31/03/2012 5 anos ou a 
completar até 
31/03/2016 

20 

Referência: Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Vol. 2, p.35, 2006. 

 
6.1.2 As turmas serão organizadas considerando a idade das crianças. 
6.1.3 O número de crianças poderá variar considerando as dimensões 
de espaço físico e avaliação da Secretaria Municipal de Ensino levando 
em consideração a qualidade do atendimento. 
6.1.4 Para as turmas de 0 a 2 anos os professores contarão com a 
assistência de um auxiliar. 
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7. Da Documentação: 
 
7.1 O diretor de cada instituição de ensino de Educação Infantil é o 
responsável pela regularidade da documentação das crianças 
matriculadas, cabendo-lhe também a constante atualização dos 
registros na ficha cadastral. 
7.2 Em toda a documentação escolar da criança deverão ser registrados 
o seu nome completo, sem abreviações. 
 
7.3 Será nula de qualquer efeito a matrícula que for realizada com 
apresentação de documentação falsa ou adulterada, ficando o 
responsável passível das penas que a lei determinar. 
 
7.4 No ato de matrícula é indispensável apresentação da documentação 
necessária conforme item 7.8 deste Edital. 
 
7.5 Toda documentação legal deverá ser apresentada em via original ou 
fotocópia autenticada pela unidade escolar. Salienta-se que a 
apresentação de documentos somente através de fotocópia sem 
autenticação, não são considerados legais. Observar para que não haja 
rasuras ou falsificações. 
 
7.6 Para efetuar a autenticação em fotocópia, o diretor e/ou o secretário 
da instituição de ensino de educação infantil deverá comparar o 
documento legal com a fotocópia e registrar: confere com o original, e dar 
fé pública ao documento com sua assinatura, acompanhada do 
respectivo carimbo, com nome completo e número da Portaria de 
nomeação no cargo de diretor ou secretário. 
 
7.7 A renovação de matrícula será realizada na instituição de ensino de 
educação infantil, pelos pais ou responsável legal, através do 
preenchimento da ficha específica, visando a atualização e renovação de 
cadastro com assinatura do secretário. 
 
7.8 Da documentação necessária: 
Documentação necessária 
Ficha Cadastral e 
Matrícula Nova 
 

- Certidão de nascimento (em original e 
fotocópia); 
- Carteira de vacinação atualizada (fotocópia 
da página das vacinas recebidas); 
- CPF, RG e Título de eleitor do pai, da mãe 
e/ou do responsável legal (em original e 
fotocópia); 
- Declaração de guarda emitida pelo Juizado 
da Infância e Juventude, para as crianças 
que convivem com responsáveis; 
- Comprovante de residência atualizada 
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conta da COPEL; 
- Comprovante de trabalho e rendimento dos 
pais ou responsável legal (apenas para os 
alunos de 0 a 3 anos); 
- Se beneficiária do Programa Bolsa Família, 
apresentar declaração contendo o Número de 
Identificação Social. 
- Carteira do SUS. 
 
 

 
Solicitação de Transferência 
 
Formulário padrão (Secretaria Municipal de Educação). 
Comprovante de residência atualizado. 
 
8. Do Cronograma: 
Assunto Período 
Campanha de divulgação do 
período de cadastramento e 
matrícula para 2017. 

Início em 10 de outubro de 2016 

Cadastramento dos alunos de 
0 a 3 anos para vagas em 
2017 

De 17 a 17 de novembro de 2016 

Renovação de matrícula De 09 a 25 de novembro de 2016 
Matrículas novas  De 28 de novembro a 02 de dezembro 

de 2016. 
Matrícula por transferência No decorrer do ano letivo de 2017, 

(condicionada à existência de vaga 
para a faixa etária de zero a três). 

Solicitação de transferência No decorrer de todo o ano letivo de 
2017. 

Ficha cadastral No decorrer do ano letivo de 2017. 
 
9. Da Divulgação: 
 
A Secretaria Municipal de Educação e as Instituições que atendem 
crianças de Educação Infantil são responsáveis pela ampla divulgação 
deste Edital, em especial, o primeiro período destinado à realização das 
matrículas. 
 
10. Das Disposições Gerais: 
 
10.1 Admitir-se-á matrícula em apenas uma instituição de ensino. 
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10.2 A equipe gestora da instituição deverá, a partir do ato de 
matrícula, assegurar aos pais/responsáveis acesso ao regimento 
interno, às normas da instituição e ao Projeto Político Pedagógico. 
 
10.3 A realização da matrícula e a frequência da criança nas 
instituições, não poderão ser vinculadas à exigência de qualquer tipo de 
cobrança financeira ou imposição de condições relativas ao material 
escolar, uniforme, dentre outras. 
 
10.4 É responsabilidade do Secretário responsável pela instituição, 
cadastrar e manter atualizados os dados em relação à vaga em edital 
visível aos pais ou responsáveis. 
 
10.5 A Secretaria Municipal de Educação, em caso de suspeita ou 
denúncia, fará revisão das matrículas e as que não obedecerem aos 
critérios estabelecidos neste Edital, caso necessário, serão objeto de 
ações administrativas e/ou judiciais. 
 
10.6 As informações constantes nas declarações das famílias ou 
responsáveis legais serão de inteira responsabilidade dos signatários, e, 
caso sejam inverídicas, os mesmos responderão, em conformidade com 
a legislação vigente. 
 
10.7 Os pais ou responsáveis deverão informar no ato de matrícula e 
atualizar sempre que necessário à informação de problemas de saúde, 
de medicação e restrições. 
 
Este Edital entra em vigor na presente data. 
 
Ipiranga, 23 de setembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priscila Gomes de Lima 
Secretária Municipal da Educação                                                                                                                    
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LEI Nº 2439 de 05 de outubro 2016 
 
 
 

Súmula: Altera os anexos da Lei nº 2239 de 10/12/2013 – 
Plano Plurianual 2014-2017 para o exercício 2017. 

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

LEI: 
 
Art. 1º - Ficam reestimadas as receitas para 2017, conforme segue abaixo, readequando todos os anexos do PPA – 
Plano Plurianual 2014-2017. 
 
 Projeção anterior Projeção atualizada 
RECEITA CORRENTE 38.101.524,61 39.299.146,00 
Receita Tributária 2.708.268,50 4.191.529,00 
Receita de Contribuições 280.814,98 266.530,00 
Receita Patrimonial 524.146,00 743.642,00 
Receita de Serviços 353.350,00 222.434,00 
Transferências Correntes 33.977.095,13 33.651.893,00 
Outras Receitas Correntes 257.850,00 223.118,00 
     Dedução para formação do FUNDEB -5.825.123,31 -5.703.331,00 
RECEITA DE CAPITAL 20.000,00 2.346.892,00 
Receita Corrente Intraorçamentária 182.554,24 273.150,00 
TOTAL 38.304.078,85 41.919.188,00 
  
Art 2º - Fica reestimada a Receita Corrente Líquida para o exercício 2017 de R$ 37.877.924,39 (Trinta e sete milhões, 
oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) para R$ 39.022.955,00 
(Trinta e nove milhões, vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), conforme Demonstrativo da Receita 
Corrente Líquida – 2010 a 2017, anexa a essa Lei. 
 
Art  3º - Ficam revisadas as despesas, de acordo com as prioridades para 2017, em equilíbrio com as receitas, 
readequando todos os anexos para compatibilidade entre PPA, LDO e LOA, conforme demonstra a tabela relacionada 
por subfunção: 
 
SUBFUNÇÃO Projeção anterior Projeção atualizada 
031 – Ação Legislativa 2.020.258,61 2.147.528,00 
122 – Administração Geral 3.415.820,22 3.614.691,00 
123 – Administração Financeira 2.196.594,00 2.854.745,56 
128 – Formação de Recursos Humanos 197.563,00 200.000,00 
242 – Assistência ao Portador de Deficiência 37.000,00 8.903,00 
243 – Assistência à Criança e Adolescentes 289.050,00 385.000,00 
244 – Assistência Comunitária 871.895,00 1.022.771,00 
301 – Atenção Básica 6.637.988,00 6.722.431,05 
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.217.419,31 3.358.654,78 
303 – Suporte Profilático e Terapêutico 130.000,00 132.000,00 
304 – Vigilância Sanitária 27.661,00 358.054,00 
305 – Vigilância Epidemiológica 70.167,00 66.000,00 
306 – Alimentação  Nutrição 0,00 41.000,00 
334 – Fomento ao Trabalho 124.700,00 130.000,00 
361 – Educação Fundamental 10.853.673,26 11.165.739,00 
365 – Educação Infantil 937.830,00 1.111.000,00 
367 – Educação Especial 958.120,00 600.000,00 
392 – Difusão Cultural 231.400,00 180.000,00 
451 – Infra-Estrutura Urbana 2.177.898,00 3.626.949,00 
481 – Habitação Rural 58.500,00 0,00 
482 – Habitação Urbana 0,00 10.000,00 
542 – Controle Ambiental 106.400,00 150.000,00 
606 – Extensão Rural 536.400,00 655.000,00 
609 – Defesa Agropecuária 13.500,00 0,00 
695 – Turismo 106.500,00 48.600,00 
782 – Transporte Rodoviário 2.135.931,65 2.131.891,00 
813 – Lazer 543.100,00 650.000,00 
999 – Reserva de Contigência 408.709,80 548.230,61 
TOTAL 38.304.078,85 41.919.188,00 
 
Art  4º - Fica criado no PPA – Plano Plurianual, compatibilizado com a LDO 2017 e LOA 2017, as ações e Projetos 
Atividades para melhor adequação das despesas e vinculação dos recursos, conforme segue em anexo a discrição da 
Ação: 
1006 – Projeto Implantação e Melhoria Sanitária e Domiciliar – MDS 
1019 – Projeto Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas 

 

 

1039 -  Projeto Construir/Ampliar o CRAS 
1053 – Programa de Financiamento de Ações de Alimentação e Nutrição 
1055 – Programa de Incentivo Família Paranaense 
1065 – Projeto Prevenção de Saúde Ambiental 
1078 – Projeto Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas 
 
Art  5º - Fica compatibilizado a estimativa de receitas e fixação de despesas, conforme Anexo de Compatibilidade 
PPA/LDO/LOA. 
 
Art  6º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito 05 de outubro de 2016 

 

                     

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI 

Prefeito Municipal  
  

 

  

LEI Nº 2438 de 05 de outubro de 2016 
 

SÚMULA: Dispõe sobre a LDO – Lei das Diretrizes 
Orçamentárias para a elaboração do Orçamento 
Anual do Município para o Exercício de 2017. 

 
 

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

LEI: 
 
 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, e no § 2º, do art. 101, da Lei 

Orgânica do Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2017 

compreendendo: 

I - as metas e prioridades da administração municipal; 

II - as metas fiscais; 

III - a estrutura e organização dos orçamentos; 

IV - as diretrizes gerais para elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações; 

V - as disposições relativas à dívida pública municipal; 

VI - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais; 

VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; 

VIII - diretrizes para o Poder Legislativo; 

IX - as disposições gerais. 

Parágrafo Único - Integram esta lei os seguintes Anexos: 
I - de Metas e Prioridades da administração municipal; 
II - de Metas Fiscais, elaborado em conformidade com os §§ 1º e 2º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2000, incluindo os anexos de Evolução do Patrimônio Líquido do Município nos últimos três exercícios; 
III - de Riscos Fiscais, elaborado em conformidade com o § 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000; 
IV - relatório com indicação dos projetos das obras de engenharia em execução, bem como das despesas 
programadas para conservação do patrimônio público. 

CAPÍTULO I 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DAS METAS FISCAIS 
Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2017, são as especificadas neste artigo e no 

documento “Anexo de Prioridades e Metas para 2017”, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei 
Orçamentária de 2017, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas”. 

§ 1º. Integra esta Lei também o Anexo de Metas Fiscais, elaborado conforme orientações constantes do 
manual aprovado pela Portaria STN nº 553/14, de 22/09/2014 e instrução Normativa 89/2013 TCE - PR. 

§ 2º. O Município define como Meta Fiscal o valor que se pretende atingir, no exercício orçamentário e nos 
dois seguintes, a título de receitas, despesas, montante da dívida pública e resultado nominal e primário, este 
representando o valor que se espera destinar ao pagamento de juros e do principal da dívida. 

§ 3º. Terão prioridade sobre as ações de expansão: o pagamento do serviço da dívida, as despesas com 
pessoal e encargos sociais e a manutenção das atividades. 

§ 4º. O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, 
apurado conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 5º. O Município deverá aplicar pelo menos 15% (quinze por cento) da receita resultante de impostos, nas 
ações e serviços públicos de saúde, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde. 

§ 6º. O Município garantirá no mínimo, 2% do Fundo de Participação dos Municípios ao Fundo Municipal 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes. 

§ 7º. O Município garantirá recursos, além dos vinculado no Fundo Municipal de Assistência Social, à 
promoção eficaz de políticas públicas de Assistência Social. 

§ 8º.  O Município investirá no Fundo Municipal de Meio Ambiente com recursos próprios e vinculados 
conforme metas e prioridades. 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental, que articula um conjunto de ações que 

concorrem para a concretização dos objetivos pretendidos, visando à solução de um problema ou o atendimento de 
uma necessidade ou demanda da sociedade; 

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à 
manutenção da ação de governo; 

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou 
aperfeiçoamento da ação de governo; e 

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das 
quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 
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§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de 
atividades, projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas e valores, bem como as unidades 
orçamentárias responsáveis pela realização da ação. 

§ 2º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei 
Orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos. 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 

Art. 4º. O Orçamento do Município compreenderá a programação dos órgãos dos Poderes Executivo e 
Legislativo, dos seus Fundos, Fundações e Autarquias. 

Parágrafo Único - Nos Orçamentos dos Fundos Municipais e das demais entidades da administração 
indireta, desde que, como Unidades Gestoras, possuam contabilidade própria, serão estimadas apenas as receitas 
de sua competência legal e dos convênios firmados por seus dirigentes, assim como, as despesas relativas aos 
programas executados com estes recursos. 

Art. 5º. O Orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de 
programação, especificando a esfera orçamentária, a fonte de recursos e o desdobramento da despesa por categoria 
econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. 

Art. 6º. A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas, as dotações 
destinadas: 

I - às ações relativas à saúde e assistência social; 
II - ao pagamento de benefícios da previdência social, para cada categoria de benefício; 
III - ao atendimento às ações de alimentação escolar; 
IV - às despesas com o desenvolvimento do ensino infantil; 
V - às despesas com o desenvolvimento do ensino fundamental; 
VI – às despesas vinculadas ao Fundo Municipal de Habitação, de interesse social; 
VII – às despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
VIII - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis 

pelos débitos; 
Art. 7º. O projeto da Lei Orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, será 

constituído de: 
I - mensagem; 
II – texto da lei; 
III - quadros orçamentários consolidados, e,  
IV - anexos dos orçamentos fiscais e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma 

definida nesta lei. 
Parágrafo Único. Os quadros orçamentários a que se refere o inciso III deste artigo, incluindo os 

complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes: 
I - evolução da receita do Município, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes, 

discriminando cada imposto e contribuição; 
II - evolução da despesa do Município, segundo as categorias econômicas; 
III – demonstrativo da receita e da despesa, segundo as categorias econômicas (Anexo I, da Lei 4320/64, 

da Portaria STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015e Portaria STN nº 553/14, de 22/09/2014; 
IV – demonstrativo da receita, segundo as categorias econômicas (Anexo II, da Lei 4320/64, Adendo III, da 

Portaria STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015e Portaria STN nº 553/14, de 22/09/2014; 
V – resumo geral da despesa, segundo as categorias econômicas (Anexo III, da Lei 4320/64, Adendo III, da 

Portaria STN/SOF nº 2 de 13/07/2012 e Portaria STN nº 553/14, de 22/09/2014; 
VI - despesas orçamentárias, segundo Poder e unidades, por categoria econômica, grupo de natureza de 

despesa e modalidade de aplicação (Anexo III, da Lei 4320/64, Adendo III, da Portaria STN/SOF nº 2 de 13/07/2012 e 
Portaria STN nº 553/14, de 22/09/2014; 

VII – programa de trabalho do Governo - despesas orçamentárias por funções, sub-funções, programas, 
projetos/atividades/operações especiais (Anexo IV, da Lei 4320/64 da Portaria STN/SOF nº 2 de 13/07/2012 e 
Portaria STN nº 553/14, de 22/09/2014); 

VIII - despesas orçamentárias por funções, sub-funções, programas, projetos/atividades/operações 
especiais (Anexo VII, da Lei 4320/64 da Portaria STN/SOF nº 1 de 20/06/2011 e Portaria STN nº 553/14, de 
22/09/2014 IX - despesas orçamentárias por funções, sub-funções e programas, conforme o vínculo com os recursos 
(Anexo VIII, da Lei 4320/64 da Portaria STN/SOF nº 2 de 13/07/2012 e Portaria STN nº 553/14, de 22/09/2014); 

X – despesas orçamentárias por órgãos e funções (Anexo IX, da Lei 4.320/64 da Portaria STN/SOF nº 2 de 
13/07/2012 e Portaria STN nº 553/14, de 22/09/2014); 

Art. 8º. A mensagem que encaminhar o Projeto da Lei Orçamentária conterá: 
I – quadro demonstrativo da evolução da receita nos exercícios de 2014 a 2015 e previsão para 2016 a 

2019; 
II – metodologia e memória de cálculo das estimativas das receitas segundo as rubricas da lei 

orçamentária; 
III - memória de cálculo da reserva de contingência; 
VI - memória de cálculo do montante de recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do 

ensino, a que se refere o art. 212 da Constituição; 
§ 1º. Os valores constantes dos demonstrativos previstos no parágrafo anterior serão elaborados a preços 

da proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização. 
§ 2º. Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta Lei identificarão, logo abaixo do 

respectivo título, o dispositivo a que se referem. 
Art. 9º. Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo, encaminhará a Secretaria de 

Administração do Município, até 07 de outubro de 2016, suas respectivas propostas orçamentárias, observados os 
parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. 

Parágrafo único. Fica autorizado ao Poder Executivo destinar emenda individual de iniciativa Parlamentar 
na Lei Orçamentária Anual. 
CAPÍTULO III 

 
 

  

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO  
DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES 
 

Art. 10. A previsão da receita e a fixação da despesa na Lei Orçamentária deverão ocorrer a preços 
correntes. 

Art. 11. A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da lei orçamentária de 2017 deverão ser 
realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e 
permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. 

Art. 12. Na estimativa da receita poderá ser especificado e deduzido um valor, compatível com o constante 
do Demonstrativo VII, do Anexo de Metas Fiscais, destinado a cobrir os efeitos da concessão ou ampliação de 
incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, conforme definida no § 1º, do art. 14, 
da Lei Complementar nº 101/00. 

Parágrafo único. Se a previsão referida no caput não for incluída na lei orçamentária, a renúncia de receita 
tributária somente poderá ocorrer, no exercício de 2017, se for acompanhada de medidas de compensação por meio 
do aumento de receita, nos termos no inciso II, do art. 14, da referida Lei Complementar. 

Art. 13. Na fixação da despesa deverá ser observada a compatibilidade da programação dos orçamentos 
com os objetivos e metas do PPA e LDO. 

Art. 14. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as 
respectivas fontes de recursos e definidas as unidades executoras, devendo ser observado o equilíbrio entre receitas 
e despesas. 

Art.15. Na determinação do montante de despesa deverá ser observada a margem para expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado definidas no Demonstrativo VIII, do Anexo de Metas Fiscais, voltada a 
fazer frente às despesas correntes enquadradas na situação prevista no caput do art. 17, da Lei Complementar nº 
101/00, a ser demonstrada. Inclusive quanto à forma de compensação, no anexo à Lei Orçamentária a que se refere 
o Inciso II, do Art. 5º, da mesma Lei Complementar. 

Art.16.  Será incluída no projeto da Lei Orçamentária a previsão de recursos decorrentes de operações de 
crédito e de convênios com outras esferas de governo. 

Art.17. Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos do art. 2º desta Lei, a Lei 
Orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se: 

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento e as despesas destinadas 
à preservação do patrimônio público, especificados no relatório encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo, 
nos termos do parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar nº 101/00; 

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, 
considerando-se as contrapartidas do Município, nos casos de transferências voluntárias da União e do Estado, as 
quais deverão ser estabelecidas de modo compatível com a capacidade financeira do Município; 

III - estiverem previstos no Plano Plurianual ou em lei que autorizou sua inclusão no referido Plano. 
Parágrafo único - Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com 

títulos genéricos que tenham constado de leis orçamentárias anteriores e serão entendidos como projetos em 
andamento aqueles cuja execução financeira, até 31 de outubro de 2016, tiver ultrapassado 20% (vinte por cento) do 
seu custo total estimado. 

Art. 18. Não poderão ser programados novos projetos: 
I - por conta de redução ou anulação de projetos em andamento; 
II - que não possuam comprovada viabilidade técnica, econômica e financeira. 
Art. 19. O Poder Legislativo terá como limite para o total da despesa, incluindo os subsídios dos Vereadores 

e excluídos os gastos com inativos, o valor correspondente a 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no 
exercício anterior.  

Art. 20. A Lei Orçamentária poderá consignar em dotação específica valor destinado ao custeio de 
despesas de competência de outro ente da Federação. 

Parágrafo único - A realização da despesa somente poderá se efetivar desde que, comprovado o interesse 
público, tenha sido firmado convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

Art. 21. É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de 
subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins 
lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições: 

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde,  
educação  e cultura, com a aprovação de plano de aplicação pela respectiva Secretaria; 

II – sejam de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial ou representativa 
da comunidade escolar das Escolas Públicas Municipais do ensino Básico; 

III – sejam vinculadas a organismos de naturezas filantrópicas, institucionais ou de assistência social, 
educação e saúde;  

IV – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição e ao disposto no art. 61 do ADCT; 
§ 1º Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, a entidade privada 

sem fins lucrativos deverá cumprir a Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 61/2011 do TCE-PR e a Instrução 
Normativa 01/2008 municipal. 

§ 2º Não poderá ser concedida subvenção social, contribuição e/ou auxílio à entidade que esteja em débito 
com relação a prestações de contas decorrentes de sua responsabilidade. 

§ 3º. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na Lei 
Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem 
observadas na concessão, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade e de identificação do 
beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio. 

§ 4º. O disposto neste artigo não se aplica às contribuições estatutárias devidas a entidades municipalistas 
das quais o Município for associado. 

Art. 22. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à 
fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais 
receberem os recursos. 
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Art. 23. O Poder Executivo emitirá, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no 
exercício financeiro de 2017, poderão vir a serem beneficiadas por Subvenção Social, Contribuição e/ou Auxílio. 

Art. 24. A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a no máximo, 3% 
(três por cento), da receita corrente líquida, destinados através de decreto do Poder Executivo Municipal, para 
atendimento exclusivo de riscos orçamentários e riscos da dívida, conforme especificados no Anexo de Riscos 
Fiscais. 

Parágrafo Único. Na definição do percentual da Reserva de Contingência, está incluído o valor destinado à 
obtenção da meta de resultado primário positivo a ser apurado no exercício. 

Art. 25. A Lei Orçamentária para 2017 poderá autorizar o Poder Executivo a proceder a remanejamentos, 
dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, do saldo das dotações dos seus grupos de natureza ou 
elementos de despesa. 

§ 1º. As destinações de recursos, aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, poderão ser 
modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução do orçamento, mediante prévia 
autorização legislativa. 

§ 2º. O excesso de arrecadação verificado em cada fonte de recurso poderá ser utilizado para 
suplementação, mediante prévia autorização legislativa. 

Art. 26. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento 
estabelecido na Lei Orçamentária. 

§ 1o. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais, exposições circunstanciadas de 
motivos que os justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a 
execução das atividades, dos projetos e das operações especiais.  

§ 2o. Os créditos adicionais aprovados serão considerados automaticamente abertos com a sanção e 
publicação da respectiva lei. 

§ 3º. Quando a abertura de créditos adicionais implicar em alteração das metas físicas, o anexo 
correspondente deverá ser objeto de atualização. 
CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES  
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 
 

Art. 27. O Município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua competência inclusive os da 
Contribuição de Melhoria quando for o caso. 

§ Único. A Administração Municipal deverá despender esforços no sentido de diminuir o volume da Dívida 
Ativa inscrita, de natureza tributária e não tributária. 

Art. 28. As receitas oriundas de atividades econômicas exercidas pelo Município terão suas fontes 
revisadas e atualizadas, considerando-se os fatores conjunturais e sociais que possam influenciar as sua respectiva 
produtividade. 

Art. 29. O Poder Executivo adotará as seguintes medidas, voltadas ao aumento da arrecadação tributária 
do Município: 

I - atualização da planta genérica de valores do Município; 
II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de 

cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto; 
III - instituição de taxas pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços específicos e 

divisíveis colocados à disposição da população; 
IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas; 
V - revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de direitos reais 

sobre imóveis; 
VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia; 
VIII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal; 
IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das 

diretrizes do artigo 14, desta lei; 
X - revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo da cidade; 
XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou 

federais. 
§ 1º Os projetos de lei que objetivem modificações no Imposto Predial e Territorial Urbano deverão 

explicitar todas as alterações em relação à legislação atual, de forma que seja possível calcular o impacto da medida 
no valor do tributo. 

§ 2º Considerado o disposto no art. 11, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, poderão ser 
adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência 
constitucional do Município. 

Art. 30. Somente poderá ser aprovada ou editada lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de 
natureza tributária se atendidas às exigências do Art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000. 

Art. 31. Na estimativa das receitas do projeto da Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de 
propostas de alterações na legislação tributária que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na 
Câmara Municipal. 

Parágrafo Único. Se estimada a receita na forma deste artigo, no projeto da Lei Orçamentária: 
I – serão identificadas as propostas de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, 

em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos; 
II – será apresentada programação especial de despesas, condicionada à aprovação das respectivas 

alterações na legislação. 
CAPÍTULO V 
DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Art. 32. No exercício financeiro de 2017, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos Poderes Executivo e 
Legislativo, observarão os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000. 

 
 

  

Art. 33. Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2017 somente poderão ser admitidos 
servidores se: 

I - existirem cargos vagos a preencher; 
II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; 
III - forem observados os limites previstos no artigo anterior; 
IV - for observado o disposto nos artigos 16, 17 e 21, da Lei Complementar nº 101/00. 
Art. 34. A criação ou ampliação de cargos, além daqueles mencionados nos artigos anteriores, atenderá 

também aos seguintes requisitos: 
I - existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal 

e aos acréscimos dela decorrentes; 
II - inexistência de cargos, funções ou empregos públicos similares vagos e sem previsão de uso na 

Administração, ressalvada sua extinção ou transformação decorrente das medidas propostas; 
III - resultar de ampliação, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos 

na lei orçamentária anual. 
Parágrafo Único - Os projetos de criação ou ampliação de cargos deverão demonstrar, em sua exposição 

de motivos, o atendimento aos requisitos de que trata este artigo, e àqueles da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, apresentando o efetivo acréscimo de despesas com pessoal.  

Art. 35. A Lei do Orçamento deverá prover os créditos necessários à concessão da revisão geral anual da 
remuneração dos servidores públicos, em cumprimento ao disposto no Inciso X, do Art. 37, da Constituição Federal. 

Parágrafo Único. Quando da concessão da revisão geral da remuneração de que trata este artigo, estão 
dispensados os procedimentos exigidos pelo Art. 17, da Lei Complementar nº 101/00. 

Art. 36. Nas situações em que a despesa total com pessoal do Poder Executivo tiver extrapolado a 95% 
(noventa e cinco por cento) do limite referido no art. 20, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a realização de serviço 
extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público, que ensejam 
situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. 

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, 
nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal e/ou Secretário 
autorizado expressamente. 

Art. 37. No caso de os limites máximos de despesas com pessoal para os Poderes Executivo e Legislativo, 
estabelecidos no Art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, forem ultrapassados em qualquer um dos Poderes, serão 
adotadas, no respectivo Poder, as seguintes medidas voltadas ao reenquadramento no prazo máximo de dois 
quadrimestres: 

I – eliminação de despesas com horas extras, exceto se enquadradas nas situações previstas no artigo 
anterior desta Lei; 

II – exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão; 
III – eliminação de vantagens concedidas a servidores; 
IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 38. O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, com o 
objetivo de demonstrar o custo de cada ação ou área de governo e de permitir o acompanhamento e avaliação das 
gestões orçamentária, financeira e patrimonial. 

Parágrafo Único. O Chefe do Poder Executivo deverá baixar ato estabelecendo as diretrizes e requisitos 
funcionais do sistema, definindo os centros de custos e a forma de apropriação dos gastos. 

Art. 39. A avaliação dos resultados obtidos em cada Poder, dos programas que integram a execução 
orçamentária, deverá ser procedida, pelo Poder Executivo, em base bimestral. 

§ 1º. O Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores, no prazo de trinta dias após o 
encerramento de cada quadrimestre e sessenta dias após o encerramento do exercício, relatório de avaliação do 
cumprimento das metas bimestrais e do exercício, bem assim as justificações de eventuais desvios, com indicação 
das medidas corretivas. 

§ 2º. A unidade responsável pela coordenação do controle interno do Poder Executivo Municipal apreciará 
os relatórios mencionados no parágrafo anterior e acompanhará a evolução dos resultados primário e nominal, 
durante a execução orçamentária e financeira. 

Art. 40. Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação 
financeira, nas situações previstas no Art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00, será fixado, por ato do Poder 
Executivo, o percentual de limitação para o conjunto de “projetos”, “atividades” e “operações especiais” e a 
participação do Poder Legislativo, sobre o total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2017: 

I – as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução;  
II – as despesas com ações vinculadas às funções saúde, educação e assistência social, não inclusa no 

inciso I; 
§ 1º. Terão prioridade, como fonte de recursos para a limitação de empenho, a adoção das seguintes 

medidas, suspendendo as práticas: 
I – auxílio financeiro, compreendendo doações e patrocínios para Instituições Públicas ou Privadas, exceto 

aqueles de instrumentos legais já existentes ou de comprovado interesse da administração; 
II – contratação de serviços de consultoria de qualquer natureza, exceto quando comprovado interesse 

público; 
III – realização de eventos relativos a recepções, homenagens, solenidades, coffee break e similares, 

exceto aqueles decorrentes de instrumentos legais já existentes ou de comprovado interesse público; 
IV – utilização de veículos após o expediente, nos finais de semana, feriados e dias considerados ponto 

facultativo, excetuadas as ambulâncias e os veículos destinados a serviços de saúde e à limpeza pública, utilizados 
em regime de plantão, os de uso em caráter emergencial e de comprovado interesse público; 

V – realização de reequilíbrios financeiros decorrentes de revisão e de atualização dos valores de contratos 
celebrados com terceiros, exceto quanto motivados de forma circunstanciada e devidamente comprovada, devendo, 
nos casos de expressa previsão em contrato, serem objeto de acordo formal entre as partes, visando a sua 
suspensão no exercício corrente; 
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VI – despesas provenientes de viagens administrativas, salvo nos casos de extrema necessidade do 
serviço público; 

VII – concessão de licença prêmio, caso haja necessidade de substituição de servidor, implicando aumento 
de despesa na folha de pagamento; 

§ 2º. Ficam estabelecidas as seguintes metas para limitação de empenho e movimentação financeira de 
despesas com bens e serviços: 

I – redução, no mínimo, ao equivalente a 30% (trinta por cento) de horas extras; 
II – redução de despesas com cargos comissionados; 
III- redução no mínimo, ao equivalente a 30% (trinta por cento) das despesas de adiantamento nas 

modalidades material de consumo e outros serviços de terceiros – pessoa jurídica; 
IV – redução, no mínimo, ao equivalente a 20% (vinte por cento) para cada um dos itens a seguir 

discriminados: a) serviços de energia elétrica; b) serviços de telecomunicações (telefonia fixa e móvel); c) serviços de 
comunicação em geral; d) frota de veículos leves. 

§ 3º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder 
Legislativo o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, com 
vistas à obtenção do equilíbrio na execução orçamentária e financeira do exercício. 

Art. 41. A contratação de operações de crédito e as operações de crédito por antecipação de receitas 
orçamentárias ficarão condicionadas à fiel observância do disposto, no que couber à esfera Municipal, Capítulo VII, 
na Seção IV, da Lei Complementar nº 101. 

Art. 42. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, em até trinta dias após a publicação da Lei 
Orçamentária de 2017, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para o ano, observando, 
em relação às despesas constantes desse cronograma, a limitação necessária à obtenção da meta de resultado 
primário. 

§ 1º. A programação financeira e o cronograma de desembolso deverão ser elaborados com base na 
previsão da efetiva arrecadação mensal, devendo ser incentivada a participação das diversas Secretarias na 
definição dos gastos mensais a serem realizados, tomando-se por base as ações constantes dos programas do PPA 
e as prioridades e metas constantes desta Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 2º. O desembolso dos recursos financeiros, correspondentes aos créditos orçamentários e adicionais 
consignados ao Poder Legislativo, será efetuado até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, sendo o 
valor calculado de acordo com os critérios estabelecido no art. 29-A, da Constituição Federal. 

Art. 43. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais aprovados 
processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria de programação e 
respectivos grupos de despesa e fontes de recursos, especificando o elemento de despesa. 

Art. 44. São vedados quaisquer procedimentos que motivem a execução de despesas sem comprovada e 
suficiente disponibilidade de dotação orçamentária e previsibilidade de recursos financeiros para o seu pagamento. 

Art. 45. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da 
Constituição, será efetivada mediante decreto do Chefe do Poder Executivo. 

Parágrafo único. Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá ser 
identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram 
abertos. 

Art. 46. Para os fins do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101/00 e em cumprimento ao § 3º, do 
mesmo artigo, fica estabelecido que, no exercício de 2017, a despesa, decorrente de ação governamental nova, será 
considerada irrelevante se o seu impacto orçamentário-financeiro no exercício não ultrapassar, para bens e serviços, 
os limites fixados pelos incisos I e II, do art. 24, da Lei 8666/93, devidamente atualizados. 

Art. 47. A destinação de recursos para as ações de alimentação escolar obedecerá ao princípio da 
descentralização e a distribuição será proporcional ao número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino, 
localizadas no Município, no ano anterior. 

Art. 48. Se o projeto da Lei Orçamentária não for sancionado até 31 de dezembro de 2016, a programação 
dele constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas: 

I - pessoal e encargos sociais; 
II - pagamento do serviço da dívida; e 
III - transferências constitucionais e legais para os fundos municipais legalmente constituídos. 
Art. 49. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, em 05 de outubro de 2016 
 
 

ROGER EDUARDO ANGELOTTI SELSKI 

Prefeito Municipal  
 

 
 

ERRATA 
 

No extrato da Dispensa de Licitação 86/2016, publicado em 05/10/2016 (Diário Oficial)  
Onde se lê: 
 
VALOR:  R$ 5.00,00 (cinco mil reais) 
 
Leia-se: 
 
VALOR:  R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
 
 
Ipiranga, em 05 de outubro de 2016 

RUDE MAINARDES 
Secretário de Administração 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2016 

 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas para prestação de serviços de transporte escolar. 

 
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: 21 de outubro de 2016, até às 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 às 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 Fáx: (042) 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 04 de outubro de 2016. 

ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 

 
 

 
 


