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CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17

AUTORIZAÇÃO Nº. 36/2021

AUTORIZAÇÃO Nº. 38/2021

Através do presente venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas
com alimentação e pernoite, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada:

Através do presente venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas
com alimentação e pernoite, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Requeiro 04 (quatro) diárias para cobrir despesa com alimentação no valor de R$ 426,40 e 03 (três) diárias para cobrir
despesa com hospedagem, no valor de R$ 1066,05 onde na ocasião estarei me dirigindo à Curitiba, para participar de
forma presencial, do evento Aspectos Práticos da Aprovação da LOA pela Câmara Municipal, promovido pela CEAP
Brasil, nos dias 23 a 26 de novembro de 2021.
Para maior clareza firmo o presente.

Requeiro 04 (quatro) diárias para cobrir despesa com alimentação no valor de R$ 426,40 e 03 (três) diárias para cobrir
despesa com hospedagem, no valor de R$ 1066,05 onde na ocasião estarei me dirigindo à Curitiba, para participar de
forma presencial, do evento Aspectos Práticos da Aprovação da LOA pela Câmara Municipal, promovido pela CEAP
Brasil, nos dias 23 a 26 de novembro de 2021.
Para maior clareza firmo o presente.

Ipiranga, 09 de novembro de 2021.

Ipiranga, 09 de novembro de 2021.

JOSEMAR NASCIMENTO - MATRÍCULA 34
VEREADOR

LAERTES PRESTES - MATRÍCULA 26
VEREADOR

AUTORIZAÇÃO
Com base na justificativa e documentação anexa apresentados pelo Funcionário acima descrito, autorizo a diária
solicitada.
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2566/2018, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 06/2021, o valor das diárias
solicitadas será de R$ 1492,45.
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação:
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
141402 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO

AUTORIZAÇÃO
Com base na justificativa e documentação anexa apresentados pelo Funcionário acima descrito, autorizo a diária
solicitada.
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2566/2018, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 06/2021, o valor das diárias
solicitadas será de R$ 1492,45.
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação:
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
141402 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO

Ipiranga, 09 de novembro de 2021

Ipiranga, 09 de novembro de 2021

LAERTES PRESTES
PRESIDENTE

LAERTES PRESTES
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17
AUTORIZAÇÃO Nº. 37/2021

MUNICÍPIO DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
Departamento de Recursos Humanos

Através do presente venho solicitar a autorização para o recebimento de diária, a qual será utilizada para cobrir despesas
com alimentação e pernoite, conforme descrito na justificativa abaixo mencionada:
JUSTIFICATIVA
Requeiro 04 (quatro) diárias para cobrir despesa com alimentação no valor de R$ 426,40 e 03 (três) diárias para cobrir
despesa com hospedagem, no valor de R$ 1066,05 onde na ocasião estarei me dirigindo à Curitiba, para participar de
forma presencial, do evento Aspectos Práticos da Aprovação da LOA pela Câmara Municipal, promovido pela CEAP
Brasil, nos dias 23 a 26 de novembro de 2021.
Para maior clareza firmo o presente.
Ipiranga, 09 de novembro de 2021.
CAROLINE EMANUELLE DALAZOANA - MATRÍCULA 36
VEREADORA
AUTORIZAÇÃO
Com base na justificativa e documentação anexa apresentados pelo Funcionário acima descrito, autorizo a diária
solicitada.
Conforme descrito na Tabela Anexa a Lei 2566/2018, atualizada pelo Decreto Legislativo nº. 06/2021, o valor das diárias
solicitadas será de R$ 1492,45.
Encaminhe-se à Divisão de Finanças para realização do empenho na seguinte dotação:
01.00 – LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 – CÂMARA MUNICIPAL
0103101012.001 – ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.14.00 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
141402 – DIÁRIAS AGENTE POLÍTICO
Ipiranga, 09 de novembro de 2021

PORTARIA Nº 499
De 08 de novembro de 2021
DOUGLAS DAVI CRUZ, 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 a solicitação das secretarias e servidores, resolve,
CONCEDER
Férias, período aquisitivo 2020/2021:
Fabiano Lepka – 16/11 a 30/11/2021 – 15 dias
Marcos Reginaldo Sansana – 18/11 a 17/12/2021 – 30 dias
Michele Cristina Safraider Ferreira Correia – 03/11 a 17/11/2021 – 15 dias
Lucineia Aparecida Camargo Denck – 08/11 a 07/12/2021 – 30 dias
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Oportunamente, arquive-se.
DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal

LAERTES PRESTES
PRESIDENTE

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
ATA DO SORTEIO PÚBLICO – EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 18/2021
Ata n°. 04/2021
OBJETO: Credenciamento pessoas físicas ou jurídicas para a prestação de serviços médicos, enfermagem, e técnicos
de enfermagem, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal.

PORTARIA Nº 500
De 10 de novembro de 2021
DOUGLAS DAVI CRUZ, 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 a solicitação das secretarias e servidores, resolve,

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, as 14:00 horas, reuniu-se, a Comissão de Licitação,
designada pela Portaria nº. 189/2021 – Eliane Gottems, Emília Fabiane Ferreira, e Inês Dalazoana Denck,, para
realização do sorteio que determinou a ordem de contratação dos serviços médicos credenciados de acordo com o
Edital de Credenciamento n°. 18/2021. Os interessados foram devidamente comunicados através do Ofício n°. 533/2021,
sobre a realização do sorteio, e que não tivemos representantes de credenciados para a sessão. Na sequencia a
comissão de licitação procedeu o sorteio para a demanda existente:
DEMANDAS EXISTENTES:
01 profissionais para Prestação de serviços médicos (Urbano I)
CREDENCIADAS APTAS AO SORTEIO
NORTE SUL SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
MEDPRIME CLINICA GESTÃO E SAUDE LTDA
MED NEWS GESTÃO EM SAUDE LTDA

CONCEDER
Férias, período aquisitivo 2019/2020:
Juarez Monteiro Vicente do Amarante – 16/11 a 15/12/2021 – 30 dias
Maria Luciane Canteri Franco – 16/12 a 14/01/2022 – 30 dias
Tathyana Josely Nima Bicheski – 16/11 a 15/12/2021 – 30 dias

Realizado o sorteio ficou a credenciada MEDPRIME CLINICA GESTÃO E SAUDE LTDA, na ordem para contratação
para prestação de Serviços Junto a Secretaria Municipal de Saúde.

RETIFICAR
A Portaria n.º:499 de 08 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial sob n.º: 1458 de 09 de novembro de 2021.

ELIANE GOTTEMS
Presidente da CPL
EMILIA FABIANE FERREIRA
Membro
INES DALAZOANA DECK
Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ

Onde se Lê:
Lucineia Aparecida Camargo Denck – 08/11 a 07/12/2021 – 30 dias

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 502/2021
DAS PARTES:

Leia-se:
Lucineia Aparecida Camargo Denck – 08/12/2021 a 06/01/2022 – 30 dias

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA

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

CONTRATADA: MTX CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
07.632.070/0001-01, com sede no DISTRITO RURAL CAMPO DO PIRAÍ (Tijuco Preto), S/N, ZONA RURAL, Cep:
84240000, na cidade de PIRAÍ DO SUL/PR.

DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal

VALOR CONTRATADO: 166.880,00 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais).

OBJETO: Prestação de serviços de carregamento, transporte rodoviário, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) Classe II, em aterro de propriedade privada
devidamente licenciado junto aos órgãos ambientais, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 155/2021, Lei Federal nº. 8666/93, suas alterações posteriores, Lei
Federal nº. 10.520/2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
AVISO DE RESULTADO EDITAL DE PUBLICO N°. 16/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, com sede na Rua XV de Novembro, nº. 545, Centro, Cep: 84450-000,
nesta cidade, através da Presidente da Comissão de Licitação, a Sra. Eliane Gottems, designada pela Portaria nº.
189/2021, TORNA PÚBLICO aos interessados no resultado do requerimento de credenciamento da empresa LCA
LABORATÓRIOS LTDA, considerando a mesma CREDENCIADA para os itens abaixo descritos.
OBJETO: O presente Chamamento Público tem como objetivo o Credenciamento de laboratórios de análises clínicas para
prestação de serviços de exames laboratoriais (COVID 19), de acordo com as especificações, quantidades e preços
constantes do Anexo V, do presente Edital, destinados ao atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital
Municipal.
FORNECEDOR CREDENCIADO: LCA LABORATÓRIOS LTDA
Item
01
02

Serviços
Exame Sorológico Para COVID-19
Exame pesquisa de antígenos

Ipiranga/PR, 09 de novembro de 2021.
ELIANE GOTTEMS
Presidente - CPL

Qtde
912
912

13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.001.18.541.0023.2.070.3.3.90.39.00.00. - 3511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA: 10 de novembro de 2021 a 10 de novembro de 2022.
DATA DE ASSINATURA: 10 de novembro de 2021
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná.
Ipiranga/PR, 10 de novembro de 2021.
Assinaturas:

Valor unitário R$
70,00
140,00

DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal
(Contratante)
MTX CONSTRUTORA LTDA
ADEMAR LUIZ TRAIANO JUNIOR
(Contratada)

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 52/2021
OBJETO: prestação de serviços de exames laboratoriais (COVID 19), para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital
Municipal.
VALOR: R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais).
FORNECEDOR: LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNIC. DELLA BIANCA LTDA
CNPJ: 04.287.566/0001-05
ENDEREÇO: RUA JOAO DE DEUS MIRANDA, 286 - CENTRO, CEP: 84450-000, na cidade de IPIRANGA, Estado do Paraná.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.001.10.302.0012.2.072.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.302.0012.2.034.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.302.0012.2.034.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATO Nº. 270/2021
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO DE
LICITAÇÃO Nº. 276/2021, INEXIGIBILIDADE Nº. 22/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E CAIOBA
SERVICOS MEDICOS LTDA, TENDO COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS(EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº.17/2021), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
HOSPITAL MUNICIPAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :
Constitui objeto deste termo: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos(Edital de Credenciamento nº.17/2021),
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo
I: Lote nº 01 da Inexigibilidade nº. 22/ 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO:
Fundamenta-se o presente Termo na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Credenciamento e Processo de
Inexigibilidade nº. 22/2021 acima citado e devidamente homologado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO:
De acordo com o Artigo 57 da Lei Federal nº. 8666/93, ficam prorrogados os prazos de vigência e execução até a data de 01/04/2022
(primeiro de abril de dois mil e vinte e dois).
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 22/06/2021, não
atingidas pelo presente instrumento.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, da Lei nº. 8666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

RATIFICAÇÃO: 10 de novembro de 2021.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo.

Ipiranga PR., 10 de novembro de 2021.

Ipiranga-PR, aos 10 de novembro de 2021.

DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal

DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal
(Contratante)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 503/2021
DAS PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA
CONTRATADA: LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNIC. DELLA BIANCA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 04.287.566/0001-05, com sede na RUA JOAO DE DEUS MIRANDA, 286, Cep: , Bairro:
84.450-000, CENTRO, na cidade de IPIRANGA/PR.
OBJETO: prestação de serviços de exames laboratoriais (COVID 19), para atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde e Hospital Municipal.
VALOR CONTRATADO: 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 52/2021, Lei Federal nº. 8666/93, Artigo 25, bem como Edital de
Credenciamento n.º 16/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
08.001.10.301.0011.2.024.3.3.90.39.00.00. - 494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.302.0012.2.034.3.3.90.39.00.00. - 3369 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.302.0012.2.034.3.3.90.39.00.00. - 369 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.302.0012.2.072.3.3.90.39.00.00. - 1019 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.10.305.0014.2.039.3.3.90.39.00.00. - 3494 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA: 10 de novembro de 2021 a 10 de fevereiro de 2022.
DATA DE ASSINATURA: 10 de novembro de 2021
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná.
Ipiranga/PR, 10 de novembro de 2021.
Assinaturas:
DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal
(Contratante)
LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNIC. DELLA BIANCA LTDA
JOSÉ CARLOS DELLA BIANCA JR
(Contratada)

CAIOBA SERVICOS MEDICOS LTDA
Everson Alberge Buchi
(Contratada)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATO Nº. 270/2021
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO DE
LICITAÇÃO Nº. 276/2021, INEXIGIBILIDADE Nº. 22/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E CAIOBA
SERVICOS MEDICOS LTDA, TENDO COM OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS(EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº.17/2021), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
HOSPITAL MUNICIPAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste termo: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos(Edital de Credenciamento nº.17/2021),
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo
I: Lote nº 01 da Inexigibilidade nº. 22/ 2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
De acordo com os Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial do contrato R$ 134.198,40 (cento e trinta
e quatro mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para a execução do objeto contratado pela CONTRATADA à
CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
As despesas decorrentes do presente contrato serão levadas à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
MANUTENÇÃO DA ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
08.001.10.301.0011.2026-144-3.3.90.34.00.00.01000
08.001.10.301.0011.2026-543-3.3.90.34.00.00.1017
08.001.10.301.0011.2026-506-3.3.90.34.00.00.03000
08.001.10.301.0011.2026-443-3.3.90.34.00.00.01303
08.001.10.301.0011.2026-142-3.3.90.34.00.00.01303
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
08.001.10.302.0012.2032-510-3.3.90.34.00.00.03000
08.001.10.302.0012.2032-444-3.3.90.34.00.00.01303
08.001.10.302.0012.2032-176-3.3.90.34.00.00.01303
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
08.001.10.302.0012.2072-195-3.3.90.34.00.00.01000
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento inicial celebrado entre as partes, na data de 22/06/2021, não atingidas
pelo presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Ipiranga para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste Contrato, excluído qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, não obstante a idoneidade e sinceridade das partes Contratantes.
Justas e contratadas, na presença das testemunhas adiante assinadas, firmam as partes este instrumento em 2 (duas) vias de igual
forma e teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.
Ipiranga - PR, 10 de novembro de 2021.
CONTRATANTE:
DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal
CONTRATADA:
CAIOBA SERVICOS MEDICOS LTDA
Everson Alberge Buchi

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2783 de 10 de novembro de 2021
Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
LEI:
Da Estrutura e Organização
Art. 1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da
Constituição Federal. Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:
I - Anexo I – Receitas Realizadas e Estimadas;
II - Anexo II – Programas Finalísticos;
III - Anexo III – Resumo das Ações por Função/Subfunção.
Art. 2° - O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos
estratégicos definidos para o período do Plano.
Art. 3º - Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e
nas leis que as modifiquem.
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Art. 11° - Considera-se, para efeito deste Plano, como Projetos de Grande Vulto:
I – Ações orçamentárias do tipo projeto/atividade, financiadas com recursos do orçamento de investimento das estatais, de
responsabilidade de empresas de capital aberto ou de suas subsidiárias, cujo valor total estimado seja igual ou superior a dois
milhões de reais;
II – Ações orçamentárias do tipo projeto/atividade, financiadas com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade ou com recursos
do orçamento das empresas estatais que não se enquadrem no disposto na alínea anterior, cujo valor total estimado seja igual ou
superior a dois milhões de reais.
Art. 12° - A execução de projetos de grande vulto fica condicionada à avaliação prévia de sua viabilidade técnica e socioeconômica.
Art. 13° - As ações de desenvolvimento integram as prioridades da Administração Pública Municipal e terão tratamento diferenciado
durante o período de execução do Plano Plurianual 2022-2025, na forma do disposto neste Capítulo.
Parágrafo Primeiro - As ações integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social são as definidas nas informações
complementares enviadas a Câmara Municipal na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo Segundo - As ações não-orçamentárias e ações integrantes do Orçamento de Investimento das Estatais serão acrescidas
às informações complementares enviadas ao Legislativo Municipal na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 14° - O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a suplementar dotações orçamentárias consignadas para
atendimento de ações, projetos e atividades, mediante o remanejamento de até 15% (quinze por cento) do montante das dotações
alocadas nos Programas nas Leis Orçamentárias anuais.

Art. 4° - Para efeito desta Lei, entende-se por:

Art. 15° - Os limites mínimos de contrapartida, fixados nas leis de diretrizes orçamentárias, poderão ser reduzidos mediante
justificativa do titular do órgão concedente, que deverá constar do processo correspondente.

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do
objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

Art. 16º - As ações relativas aos Programas somente poderão ser empenhadas mediante autorização e na forma estabelecida pelo
Poder Executivo.

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados
passíveis de aferição por indicadores;

Art. 17º - Os Órgãos de Administração e Planejamento, e de Finanças processarão o cadastramento dos empreendimentos, as
licitações e a autorização de empenho de que trata o artigo anterior e o monitoramento das execuções física, orçamentária e
financeira de cada empreendimento e respectivos contratos e convênios, juntamente com os órgãos responsáveis e titulares do
convênio ou da dotação orçamentária.

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Município, para a
gestão de políticas e para o apoio administrativo e financeiro.
II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou nãoorçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:
a) Projeto: 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;
b) Atividade: 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;
c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo
federal, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Art. 5° - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à
programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais, ressalvado o disposto no § 2º do art.
6°.
Art. 6° - Somente poderão ser contratadas operações de crédito externo para o financiamento de ações orçamentárias integrantes
desta Lei.
Parágrafo 1° - As operações de crédito externo que tenham como objeto o financiamento de projetos terão como limite contratual o
valor total estimado desses projetos.
Parágrafo 2° - Os desembolsos decorrentes das operações de crédito externo de que trata o caput deste artigo estão limitados, no
quadriênio 2022-2025, aos valores financeiros previstos para as ações orçamentárias constantes deste Plano.
Art. 7° - Projeto de valor total estimado igual ou superior a dois milhões de reais, deverá constituir projeto orçamentário específico,
no nível de título, vedada sua execução à conta de outras programações.
Parágrafo único. Para projeto de caráter plurianual, custeado em dotação destinada a transferências voluntárias para o
financiamento de projetos de investimento apresentados pelo Município, o disposto no caput se aplicará para o projeto de lei
orçamentária do ano subsequente à assinatura do convênio ou contrato de repasse.
Da Gestão do Plano
Art. 8° - A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação,
monitoramento, avaliação e revisão de programas.
Art. 9° - O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, com
característica de sistema estruturador de governo.
Art. 10° - Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual 2022-2025.

Parágrafo Único - O Órgão de Administração e Planejamento definirá os requisitos, critérios e condições diferenciadas para o
cumprimento do disposto neste artigo em função de faixas de valor e tipos de intervenção, por segmento ou setor.
Das Revisões e Alterações do Plano
Art. 18° - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder
Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.
Parágrafo Primeiro - Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados ao Legislativo Municipal até 31 de agosto de 2022,
2023 e 2024.
Parágrafo Segundo - Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de:
I – Inclusão de programa:
A) Diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender
com o programa proposto;
B) Indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;
II – Alteração ou exclusão de programa:
A) Exposição das razões que motivam a proposta.
Parágrafo Terceiro - Considera-se alteração de programa:
I – Modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa;
II – Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;
III – Alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.
Parágrafo Quarto - As alterações previstas no inciso III do § 3º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus
créditos adicionais, desde que mantenham a mesma codificação e não modifiquem a finalidade da ação ou a sua abrangência
geográfica.
Parágrafo Quinto - A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de lei de créditos especiais
desde que apresente, em anexo específico, as informações referentes às projeções plurianuais e aos atributos constantes do Plano.
Art. 19º - O Poder Executivo fica autorizado a:
I – Alterar o órgão responsável por programas e ações;

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
através do site http://ipiranga.pr.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO, CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

ANO 7 - EDIÇÃO Nº 1460

IPIRANGA, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

II – Alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices;
III – Incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas, no caso de ações não orçamentárias;
IV – Adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida,
efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual.
Do Monitoramento e Avaliação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2784 de 10 de novembro de 2021
Súmula: Dispõe sobre a LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Anual do Município para o
Exercício de 2022.
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

Art. 20º - O Poder Executivo instituirá o Modelo de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2022-2025, sob a coordenação
do Órgão da Administração e/ Planejamento, competindo-lhe a definição de diretrizes e orientações técnicas para seu
funcionamento.

LEI:

Art. 21° - Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas, deverão manter atualizadas, durante cada exercício
financeiro, na forma estabelecida pelo Órgão de Administração e Planejamento, as informações referentes à execução física das
ações orçamentárias e à execução física e financeira das ações não-orçamentárias constantes dos programas sob sua
responsabilidade.

II – Demonstrativo, na forma dos Anexos I e II desta Lei, contendo, para cada programa a execução física e orçamentária das ações
orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano;

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 2021 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.

III – Demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais
previstos;

CAPÍTULO I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DAS METAS FISCAIS

IV – Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas,
indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias;

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2022 são as especificadas neste artigo e no documento “Anexo de
Prioridades e Metas para 2022”, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2022, 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 709/2021, de 30/04/2021 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 desenvolvidas pelo ente.
§ 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.
§ 9º. O Município deverá aplicar pelo menos 3% (Três por cento) das receitas resultante de impostos, no fundo Municipal de
habitação.

Parágrafo Primeiro - Para efeito de subsídio aos processos de tomada e prestação de contas, os registros no modelo de informações
gerenciais e de planejamento serão encerrados até 15 de março do exercício subsequente ao da execução;
Parágrafo Segundo - Aplica-se ao órgão do Poder Legislativo, responsáveis por programas, o disposto no caput e no parágrafo
primeiro deste artigo.
Art. 22° - O Poder Executivo enviará ao Legislativo Municipal até o dia 15 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do
Plano, que conterá:
I – Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso,
as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;

V – As estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, para os três exercícios subsequentes ao da proposta orçamentária
enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, das novas ações orçamentárias
previstas e das ações não-orçamentárias, inclusive as referidas nos artigos 25 e 26 desta Lei.
Parágrafo único - As estimativas de que trata o inciso V são referências para fins do cumprimento do disposto no inciso IV, § 2o, art.
7o, da Lei no 8.666, de 1993, e no art.16 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000.
Da Participação Social
Art. 23º - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de que
trata esta Lei.
Art. 24° - O Órgão de Administração e Planejamento garantirá o acesso, às informações constantes do sistema de informações
gerenciais e de planejamento para fins de consulta pela sociedade.
Disposições Gerais
Art. 25° - Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício
financeiro.
Art. 26° - Ficam dispensadas de discriminação nos anexos a que se refere o art. 1°:
I – As atividades e as operações especiais cujo valor total para o período do Plano seja inferior a setenta e cinco milhões de reais;
II – Os projetos cujo custo total estimado seja inferior ao limite estabelecido no art. 7º.
Parágrafo único. As ações orçamentárias que se enquadrarem em um dos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput comporão
o “Somatório das ações detalhadas no Orçamento/ Relatório Anual de Avaliação”, constante de cada programa.
Art. 27º - O Poder Executivo divulgará, pela Internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do
Plano, em função de alterações ocorridas:
I – Texto atualizado da Lei do Plano Plurianual;
II – Anexos atualizados incluindo a discriminação das ações a que se referem os arts. 25 e 26, em função dos valores das ações
aprovadas pelo Congresso Nacional;
III – Relação atualizada das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, com sua programação plurianual.
Parágrafo único. As ações não-orçamentárias que contribuam para os objetivos dos programas poderão ser incorporadas aos
anexos a que se refere o inciso II ou apresentadas em anexo específico, devidamente identificadas.
Art. 28º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 10 de novembro de 2021.
Douglas Davi Cruz
Prefeito Municipal

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

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.
§ 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.
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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.

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 2022, 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. 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. 13°. Na fixação da despesa deverá ser observada a compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas
do PPA e LDO.

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 e transporte 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 até 31/10/2021, 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
923, de 08 de julho de 2021 e Portaria STN nº 709/2021, de 30 de abril de 2021;
IV – Demonstrativo da receita, segundo as categorias econômicas (Anexo II, da Lei 4320/64, Adendo III, da Portaria STN/SOF
nº923/2021, de 08 de julho de 2021 e Portaria STN nº 709/2021, de 30/04/2021;
V – Resumo geral da despesa, segundo as categorias econômicas (Anexo III, da Lei 4320/64, Adendo III, da Portaria Conjunta
STN/SOF nº 02, de 22/12/2016 e Portaria STN nº 709/2021, de 30/04/2021;
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 Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016 e Portaria STN nº 709/2021,
de 30/04/2021;
VII – Programa de trabalho do Governo - despesas orçamentárias por funções, subfunções, programas,
projetos/atividades/operações especiais (Anexo IV, da Lei 4320/64 da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016 e Portaria
STN nº 709/2021, de 30/04/2021);
VIII - Despesas orçamentárias por funções, subfunções, programas, projetos/atividades/operações especiais (Anexo VII, da Lei
4320/64 da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016 e Portaria STN nº 709/2021, de 30/04/2021;
IX - Despesas orçamentárias por funções, subfunções e programas, conforme o vínculo com os recursos (Anexo VIII, da Lei 4320/64
da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016 e Portaria STN nº 709/2021, de 30/04/2021;
X – Despesas orçamentárias por órgãos e funções (Anexo IX, da Lei 4.320/64 da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016
Portaria STN nº 709/2021, de 30/04/2021).
Art. 8º. A mensagem que encaminhar o Projeto da Lei Orçamentária conterá:
I – Quadro demonstrativo da evolução da receita nos exercícios e previsão para exercícios futuros;
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 e o Instituto de Previdência Municipal, encaminhará a Secretaria
de Planejamento do Município, até 16 de outubro de 2021, 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. 10º. 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 2022 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.

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 2021, tiver ultrapassado 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado.
Art. 18º. 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. 19º. 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 até 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 do Orçamento Anual e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais,
ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, que desenvolvam ações de interesse público, observado
o disposto no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil contido na Lei Federal nº 13.204/2015 e demais legislações
municipais vigentes.
§ único – Entendem-se como ações de interesse público as atividades voltadas para a promoção e defesa dos direitos humanos,
saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário, assistência social, moradia, entre outras, conforme disposto
no caput.
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.
Art. 23°. O Poder Executivo emitirá, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no exercício financeiro de 2022,
poderão ser beneficiadas por Subvenção Social, Contribuição e/ou Auxílio.
Art. 24°. A Lei Orçamentária conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a no máximo, 0,5% (meio 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 2022 autorizará o Poder Executivo, Legislativo e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais - Ipirangaprev a proceder a remanejamentos até o limite de 15% do total do orçamento de cada entidade para a abertura
de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF) não cabendo emendas na proposta orçamentária a ser encaminhada ao
legislativo municipal após a aprovação desta lei.
§ 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 decreto do
poder executivo.
§ 3º. Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, tanto para o executivo quanto
para o legislativo:
I - Remanejamento de dotações entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentro de cada projeto ou
atividade.
II - Remanejamento de dotações entre as fontes de recursos livres e/ou vinculadas dentro de cada projeto ou atividade para fins de
compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.
III - Recursos de programação efetuados dentro da mesma secretária, unidade orçamentária e fonte de recurso.
§ 4º. Não será computado para efeito do limite disposto desta Lei:
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I - Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos do excesso de arrecadação das fontes vinculadas e/ou livres, na
forma do Art. 43, § 1o, Inciso II, da Lei Federal nº. 4.320/64.
II - Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos do Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do
Exercício Anterior, na forma do Art. 43, § 1o, Inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/64.
III - Os créditos adicionais suplementares abertos do elemento 31.90.00.00 e 31.91.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais.
IV - Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos de Operação de Credito.
Art. 26°. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária.
§ 1°. 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.
§ 2°. 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. 27º. 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. 28º. 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 poderá adotar 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;
XII - Realizar convênio com a União para fiscalização e arrecadação integral dos recursos do ITR – Imposto Territorial Rural.
§ 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. 30º. 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. 31º. 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. 32º. No exercício financeiro de 2022, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos Poderes Executivo e Legislativo, observarão
os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 33º. Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2022 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. 34º. A criação ou ampliação de cargos, além daqueles mencionados no artigo anterior, 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.
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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. 35º. 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. 36º. 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,
de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009 da Controladoria Municipal.
Art. 37º. 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. 39º. 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. 40º. 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”, sobre o total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de
2022, com exceção das dotações iniciais do Poder Legislativo, nos termos do parágrafo 3º deste artigo:
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;
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. No âmbito do Poder Legislativo, a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira prevista
no caput será fixada por ato de competência privativa do Presidente da Câmara Municipal, observados os parágrafos anteriores, no
que couberem.
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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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ

Art. 42º. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2022 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.

Súmula: Dispõe sobre a criação do Programa Água para o Futuro, no Município de Ipiranga/PR.
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LEI Nº 2785 de 10 de novembro de 2021

A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
LEI:
Art. 1º Dispõe da Implantação do Programa Municipal de Preservação às Nascentes e Mananciais de água, denominado Água para
o Futuro”, no Município de IPIRANGA.
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer parcerias com outros órgãos municipais, estaduais e federais
bem como com a sociedade civil organizada para cumprimento do estabelecido na presente Lei.

Art. 43º. 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. 2º Poderão ser contemplados os proprietários que desenvolverem, em suas propriedades, projetos de recuperação e proteção
de nascentes, córregos, sangas, rios, olhos d’água e banhados.

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. 3º Todas as nascentes e cursos d’água, existentes no território do Município de IPIRANGA, em propriedades públicas ou
privadas, serão cadastrados para fins de proteção e conservação, com vistas à garantia de suprimento de recursos hídricos para a
população.

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 2022, 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. 48º. Se o projeto da Lei Orçamentária não for sancionado até 31 de dezembro de 2021, 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°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 10 de novembro de 2021.
Douglas Davi Cruz
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº. 155/2021
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA
todos os atos praticados pela Sra. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 155/2021,
conforme especificado no Edital de Adjudicação, às Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes:
OBJETO: Prestação de serviços de carregamento, transporte rodoviário, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos
sólidos urbanos (RSU) Classe II, em aterro de propriedade privada devidamente licenciado junto aos órgãos ambientais, em atendimento a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
FORNECEDOR: MTX CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.632.070/0001-01
Valor Total do Fornecedor: 166.880,00 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais).
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 166.880,00 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais).
Item Especificação
1

Unid. Quant. Valor Valor Total
Unit.
Prestação de serviços para: carregamento, transporte rodoviário, tratamento e destinação T 1120 R$
R$
final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos "classe - II" em aterro de
149,00 166.880,00
propriedade privada devidamente licenciado junto aos órgãos competentes.

Ipiranga/PR, 08 de novembro de 2021.
DOUGLAS DAVI CRUZ
Prefeito Municipal

§ 1º O cadastramento será realizado pelo Poder Executivo Municipal mediante comunicação que lhe fará o titular do domínio ou da
posse, nos casos em que os cursos d’água tenham início, estabeleçam divisas ou atravessem sua propriedade.
§ 2º O titular do domínio ou da posse terá 12 (doze) meses a partir da publicação da presente Lei para comparecer à repartição
pública, a fim de comunicar a existência de nascentes e curso d’água em sua propriedade.
§ 3º O Poder Executivo Municipal poderá elaborar um plano para incentivar os proprietários particulares a informar a existência de
nascente ou curso d’água para efeitos de catalogação e registro.
Art. 4º Caberá ao Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa Lei, formular normas técnicas e
estabelecerá os padrões para cadastramento, preservação e melhoria das áreas onde se encontram as nascentes a que se refere
o art. 3º da presente Lei, devendo constar:
I - O código e o nome atribuído à nascente d’água;
II - O nome e o número de Registro de Imóveis da propriedade onde se encontra;
III - O nome do titular da propriedade ou da posse, nome do explorador, na hipótese de parceria, arrendamento, locação ou qualquer
forma de cessão de uso;
IV - As características geográficas e demográficas do local;
V - O tipo de solo e de vegetação existente no local;
VI - A altitude da nascente;
VII - O tipo de exploração econômica existente no local e nas adjacências; e
VIII - Outros dados se necessário.
Art. 5º A preservação dos mananciais a que se refere esta Lei exigirá:
I - Mapeamento e catalogação das nascentes;
II - Monitoramento e preservação dos mananciais no tocante às nascentes, estoques e cursos d’água;
III - Proteção do ecossistema para manutenção do regime hidrológico;
IV - Impedimento da proliferação de doenças que são causadas pelo uso de água contaminada;
V - Melhoria das condições para recuperação e proteção da fauna e da flora existentes nas áreas dos mananciais;
VI - Conservação e recuperação das margens, florestas e demais formas de vegetação natural existentes nas nascentes dos rios.
VII - Estímulo da melhoria da qualidade ambiental das áreas circunvizinhas aos mananciais;
VIII - Estabelecimento de diretrizes e normas para auxiliar os órgãos públicos de atuação na área, para a proteção e recuperação
da qualidade ambiental hidrográfica de interesse municipal;
IX - Compatibilização das ações de preservação dos mananciais de abastecimento e da proteção ao meio ambiente com o uso e
ocupação do solo para atendimento ao desenvolvimento socioeconômico do município;
X - Promoção de gestão participativa, integrando setores da sociedade civil organizada com as diversas instâncias governamentais;
XI - Integração dos programas e políticas habitacionais com as políticas de preservação do meio ambiente; e
XII - Criação de parques florestais, hortos, áreas de lazer e hortas comunitárias no entorno das áreas de mananciais.
§ 1º As águas dos mananciais protegidos por esta Lei são prioritárias para o abastecimento público e dos animais, em detrimento
de quaisquer outros interesses.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se mananciais de interesse municipal, as águas interiores subterrâneas, superficiais,
fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento público, assegurados, desde que
compatíveis, os demais usos múltiplos.
Art. 6º O Poder Executivo Municipal estimulará o reflorestamento com espécies nativas, objetivando a proteção das áreas onde
estão localizadas as nascentes.
Art. 7º O Poder Executivo Municipal, depois de catalogadas as nascentes, notificará administrativamente o proprietário, possuidor
ou usuário, que, na faixa de segurança da nascente fixada pela Legislação em vigor, realizar atos de descumprimento dos itens
relacionados nesta legislação.
Parágrafo único. Igualmente será notificado o possuidor ou usuário, quando da constatação da necessidade de reflorestar, semear
ou adotar qualquer medida necessária à proteção e conservação da nascente e restauração da vegetação típica do local,
indispensável a este fim.

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado
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Art. 8º Ficam expressamente proibidas as seguintes práticas nas áreas das nascentes:
I - Promover ações de desmatamento e degradação ambiental, aterro, obstrução e outras que descaracterizem os ecossistemas
locais;
II - Edificar ou realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio ecológico ou que atentem contra os objetivos referidos no item
anterior;
III - Usar herbicidas ou produtos químicos nas áreas de mananciais e lançar efluentes sem o prévio tratamento;
IV - Fazer confinamento de animais;
V - Fazer depósito de qualquer espécie;
VI - Realizar poda ou queimada da vegetação existente,
VII – Permitir o pisoteio animal, semoventes domesticáveis, junto ao veio d’água; e
VIII – Praticar quaisquer ações que possam prejudicar as áreas das nascentes.
Parágrafo único. A periodicidade de atualização dos dados e informações será definida de acordo com suas características, na
forma a ser estabelecida em regulamento.
Art. 9º No Município deverão ser adotadas medidas destinadas à redução dos efeitos da carga poluidora difusa, transportada pelas
águas pluviais afluentes aos corpos receptores, compreendendo:
a) Detecção de ligações clandestinas de esgoto domiciliar e efluentes industriais na rede coletora de águas pluviais;
b) Adoção de técnicas e rotinas de limpeza e manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais;
c) Adoção de medidas de controle e redução de processos erosivos, por empreendedores privados e públicos, nas obras que exijam
movimentação de terra, de acordo com projeto técnico aprovado; e
d) Utilização de prática de manejo agrícola adequado, priorizando a agricultura orgânica, o plantio direto e a proibição do uso de
biocidas.
Art. 10º. O Poder Executivo Municipal promoverá a instrução dos proprietários ou usuários das áreas envolvidas sobre a preservação
e conservação da nascente, reflorestamento, com indicação da vegetação adequada ao local, monitoramento permanente da área
da nascente, e para adoção de medidas, na hipótese de limpeza, colheita, semeação, pulverização, adubagem e queimadas nas
áreas adjacentes.
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal promoverá, ainda, ampla divulgação junto à comunidade, expondo a importância da
preservação dos mananciais segundo levantamento e pesquisa didático-informativa levada a efeito por seus órgãos.
Art. 11º. Será considerada infração toda ação ou omissão que importe na inobservância dos preceitos estabelecidos nesta Lei.
Art. 12º. Os custos ou despesas resultantes da aplicação das sanções de interdição, embargo ou demolição correrão por conta do
infrator.
Art. 13º. Verificada a infração às disposições desta Lei, o Poder Executivo deverá diligenciar, junto ao infrator, no sentido de
formalizar Termo de Ajustamento de conduta, com força de que terá por objetivo cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os
efeitos negativos sobre o manancial.
Parágrafo único. A inexecução, total ou parcial, do convencionado no Termo de Ajustamento de conduta, ensejará a execução das
obrigações dele decorrentes, sem prejuízo das sanções penais e administrativas aplicáveis.
Art. 14º. O Poder Executivo Municipal aplicará as multas previstas na legislação ambiental vigente na hipótese de violação das
prescrições contidas na notificação administrativa nos termos do art. 3º desta Lei, inclusive com interdição da atividade quando esta
se mostrar potencialmente causadora de degradação da área de preservação da nascente d’água sem a adoção de medidas legais
de prevenção e precaução.
Art. 15°. A interdição, a que se refere o art. 14, dar-se-á pelo tempo necessário à implantação de medidas para o restabelecimento
do equilíbrio ambiental e garantia de concretização dos meios de proteção e conservação.
Art. 16°. No exercício da ação fiscalizadora fica assegurado, nos termos da Lei, aos agentes administrativos credenciados, o acesso
irrestrito em estabelecimentos públicos ou privados.
Art. 17°. Os atos a que se referem os arts. 11, 12 e 13 deverão ser embasados em laudo emitido por, pelo menos, um engenheiro
ambiental ou um biólogo.
Parágrafo único. Os atos a que se refere este artigo serão públicos na imprensa oficial.
Art. 18°. Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a contar da sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 10 de novembro de 2021.
Douglas Davi Cruz
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2786 de 10 de novembro de 2021
Súmula: Institui a política municipal de incentivo a piscicultura no Município de Ipiranga e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
LEI:
Art. 1º - Institui a política municipal de incentivo a piscicultura com objetivo de promover:
I - O aumento da produção da Piscicultura;
II - Intensificação e eficiência da produtividade;
III - A regularidade do fornecimento à padronização da produção da piscicultura;
IV - Melhoria na qualidade dos produtos;
V - Estímulo ao Processamento industrial, familiar e artesanal da piscicultura;
VI - Pesquisa assistência técnica para a modernização tecnológica da cadeia produtiva de alevinos;
VII - Organização da criação;
VIII - Os investimentos produtivos direcionados ao atendimento das demandas do mercado da piscicultura;
IX - A articulação setorial, com desenvolvimento das redes de cooperação econômica e tecnológica.
Parágrafo Único: para fins dessa lei, Piscicultura refere-se à criação de peixes com a finalidade de produção de Carnes.
Art. 2° - São princípios da política municipal de incentivo a piscicultura:
I - Sustentabilidade econômica social e ambiental das cadeias produtivas de peixes;
II - A redução das disparidades regionais;
III - Geração de emprego e renda;
IV - A elevação da produtividade e trabalho;
V - A sanidade e segurança alimentar;
VI - A desburocratização e a simplificação de procedimentos regulatórios e administrativos;
VII - A indução ao empreendedorismo familiar.
Art. 3° - São instrumentos da política municipal de incentivo a piscicultura.
I - Os planos e programas de desenvolvimento da cadeia produtiva de peixes;
II - Pesquisa de desenvolvimento tecnológico e da inovação;
III - Assistência técnica e extensão rural;
IV - Defesa sanitária animal;
V - Capacitação gerencial e a formação de mão de obra;
VI - Associativismo e os cooperativismos arranjos produtivos locais e os contratos de parceria de produção integrada;
VII - A certificação de origens sócias e de qualidade dos produtos;
VIII - Credito para produção, a industrialização e a comercialização;
IX- As informações do mercado;
X - O seguro rural;
XI - Os fóruns e os conselhos setoriais públicos e privados;
XII - A promoção comercial;
XIII - O apoio das entidades de governança das cadeias produtivas.
Art. 4º - Os planos e programas da política municipal de incentivo a piscicultura deverão ser formulados e implementados em
articulação com as entidades representativas dos setores de produção da piscicultura, da indústria de processamento, das
empresas, instituições federais, estaduais e municipais.
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará no que couber a presente Lei, objetivando sua melhor aplicação.
Art. 6° - esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 10 de novembro de 2021.
Douglas Davi Cruz
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 2787 de 10 de novembro de 2021
Súmula: Acrescenta o Artigo 01ºA à Lei nº. 1767/2007, para o fim de autorizar a realização de atividades e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
LEI:
Art. 1°. Fica acrescentado o Artigo l°- A à Lei Municipal n° 1.767 de 20 de dezembro de 2007, com a seguinte redação:
"Art. 1º - A. O Fundo Municipal de Saúde fica autorizado a realizar, através do Hospital Municipal, as seguintes atividades descritas
no Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE):
I - CNAE: 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente;
II - CNAE: 86.10-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento de urgência;
III - CNAE: 86.10-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência;
IV - CNAE: 86.22-4/00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto serviços móveis de atendimento a urgências;
V - CNAE: 86.30-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recurso para realização de procedimentos cirúrgicos;
VI - CNAE: 86.30-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recurso para realização de exames complementares;
VII - CNAE: 86.40-2/05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia."
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 10 de novembro de 2021.
Douglas Davi Cruz
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 167/2021
OBJETO: Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de torno e solta, em atendimento a Secretaria Municipal de
Obras e Transporte.
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: 24 de novembro, até as 09:00(nove horas), na Prefeitura Municipal de Ipiranga: Sala do Departamento de
Licitação - Rua XV de Novembro, nº. 545, Cep 84450-000, Centro – na cidade de Ipiranga, Estado do Paraná.
A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, com abertura de envelopes iniciar-se-á as 09:00(nove horas) da mesma data, e no endereço
retro mencionados, após credenciamentos de interessadas.
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados no endereço acima e site: www.ipiranga.pr.gov.br.
Informações pelo telefone: (42) 3242-1222 e e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br, mencionando a identificação da interessada, com
razão social (CNPJ/MF) nome (CPF/MF), endereço, número de telefone, fac-símile e /ou e-mail.
Ipiranga-PR, aos 10 de novembro de 2021.
ELIANE GOTTEMS
Pregoeira.
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