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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE IPIRANGA 
LISTA DE ESPERA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) ANOS 

ATENDIMENTO INTEGRAL E PARCIAL 
Atualização 13/09/2022 

 
 

A Secretaria de Educação e Cultura de Ipiranga, Estado do Paraná torna pública, conforme segue, a lista oficial de 

espera remanescente de crianças para da Educação Infantil, com o objetivo de tornar claro o processo de chamada para 

matrículas, considerando o direito fundamental à educação, no tocante à ampliação da oferta de vagas e redução da fila de 

espera ao aguardo de vagas, estabelecido de acordo quadro critérios de prioridade para atendimento da Educação Infantil. 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

MAE TRABALHADORA / RENDA DA FAMÍLIA 0 A 25 

PARTICIPA DE PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 0 A 20 

RISCO NUTRICIONAL DA CRIANÇA 0 A 5 

PAIS ADOLESCENTES 0 A 5 

PONTO ADICIONAL POR TEMPO DE ESPERA 05 PONTO A CADA ANO 

 

* A colocação poderá sofrer alteração conforme Decreto 035/2017 que, “dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para 

organização do processo de cadastro de intenções de matrículas de crianças de zero a cinco anos e da publicação de fila de 

espera para os CMEIs, Pré escolas e/ou instituições conveniadas mantidas pelo poder público municipal”. 

** Retirado os cadastros que efetivaram/ e ou desistiram da matrícula no período até 30/08/2022 conforme lista de atualização 

Publicada em 05/08/2022. 

*** cadastro atualizado - ponto adicional por tempo de espera até data de 30/08/2022. 

**** A data do corte etário é 31/03 pode alterar a  turma  para convocação para matrículas novas. 

**** Criança menor de 6 meses. 

** Convocados para matrícula parcial e desistiram. Cadastro incluído para espera de vaga Integral. 

  

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 
 
BERÇÁRIO - DE 0 A 1 ANO A COMPLETAR 31/03/2022 

Nº 
Cadastro 

Criança Data Nasc. Nome do Responsável Data do 
Cadastro 

Pontos Observação 
(Turma da Vaga) 

421 A.M.A 05/04/2022 **** 
0 anos, 5 meses e 1 dia 

PAOLA LORENA DE ÁVILA 
DE ALMEIDA 

01/06/2022 45 BERCÁRIO 
(Integral) 

424 C.M.C 06/06/2021 
1 ano, 3 meses e 0 dias 

DENISE FERREIRA DE 
MELO 

13/06/2022 20 BERCÁRIO 
(Integral) 

440 E.G.O.S 07/01/2021 
1 ano, 7 meses e 1 dia 

 

YASMIN JANINE OLIVEIRA 08/08/2022 20 BERCÁRIO 
(Integral 

442 Y.F.C 05/09/2021 
1 ano, 0 meses e 1 dia 

 

JESSICA ALINE 
FERNANDES CASTILHO 

18/08/2022 20 BERCÁRIO 
(Integral 

426 S.A.S 28/02/2022  
0 anos, 6 meses e 22 dias 

ANA PAULA ARAUJO DA 
SILVA 
 
 

14/06/2022 15 
Cadastro 
atualizado 

em 
31/08/2022 

BERCÁRIO 
(Integral) 

 

443 M.A.L.J 17/02/2022 
0 anos, 6 meses e 11 dias 

 

ANDRÉA DE JESUS 
MARTINS LICERCE 

18/08/2022 15 BERCÁRIO 
(Integral 

 
 
CRECHE I  -  1 ANO COMPLETO OU  A COMPLETAR 31/03/2022 

Nº 
Cadastro 

Criança Data Nasc. Nome do Responsável Data do 
Cadastro 

Pontos Observação 
(Turma  da Vaga) 

Turno 

431 G. F.D.B 29/07/2020 
2 anos, 1 mês e 23 dias 

JAQUELINE AP. FERREIRA 
DE LIMA 

30/06/2022 45 CRECHE I 
(Integral) 

437 D.S 10/07/2020 
2 anos, 1 mês e 4 dias 

LETÍCIA GALVÃO RIBEIRO 
SCHMIDT 

03/08/2022 40 CRECHE I 
(Integral) 

438 J.K.S 10/07/2020 LETÍCIA GALVÃO RIBEIRO 
SCHMIDT 

03/08/2022 40 CRECHE I 
(Integral) 

427 G. A 09/06/2020 
2 anos, 2 meses e 4 dias 

LUANA BORGES MARTINS 22/06/2022 35 CRECHE I 
(Integral) 

432 D.A.R 23/02/2021 
1 ano, 6 meses e 17 dias 

BEATRIZ DE ALMEIDA 
ROCHA 

08/07/2022 30 CRECHE I 
(Integral) 

373 E.M.S 15/11/2020 
1 ano, 7 meses e 9 dias 

SAYONARA MENON SILVA 29/11/2021 15 CRECHE I 
(Integral) 

389 A.G.Z 27/10/2020 
1 ano, 8 meses e 21 dias 

RAFAELA GALVÃO 01/02/2022 15 CRECHE I 
(Integral) 

407 B.M.S.O 22/12/2020 
1 ano, 7 meses e 20 dias 

DAIANE SCHEIFFER 
OLIVEIRA 

18/03/2022 15 CRECHE I 
(Integral) 

414 S.E.M 20/02/2021 
1 ano, 4 meses e 14 dias 

ARACI DAS GRAÇAS DA 
ROCHA MARCONDES 

11/04/2022 15 CRECHE I 
(Integral) 

429 C.S.F 12/12/2020 
1 ano, 6 meses e 6 dias 

FABIOLA KAROLINE 
BAITLER 

27/06/2022 15 CRECHE I 
(Integral) 

445 G.B.R 23/10/2020 
1 ano, 10 meses e 17 dias 

 

CRISLEINE AP. BACH 
REGAULO 

23/08/2022 15 CRECHE I 
(Integral) 

352 M.P 18/02/2021 
1 ano, 4 meses e 12 dias 

DANIELE ANTONIO 
PECHEFIST 

24/11/2021 10 CRECHE I 
(Integral) 

412 B.H.S.O 19/08/2020 
1 ano, 10 meses e 13 dias 

LETÍCIA APARECIDA DA 
SILVA ALVES 

31/03/2022 10 CRECHE I 
(Integral) 

 

 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EVOLUÇÃO DO SABER OU MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 
 
CRECHE II -  2 ANOS COMPLETOS OU  A COMPLETAR  ATÉ 31/03/2022 

Nº 
Cadastro 

Criança Data Nasc. Nome do Responsável Data do 
Cadastro 

Pontos Observação 
(Turma da Vaga) 

** 434 V.R.S.M.J 23/02/2020 
2 anos, 6 meses e 17 dias 

LUCIMARA CRISTINA 
PIMENTA 

02/08/2022 45 CRECHE II 
Convocada para 
matrícula integral 

CMEI Madre 
Tereza 

** 394 A.C.F.D 23/03/2020 
2 anos, 5 meses e 17 dias 

JULIANA AP FREITAS DOS 
SANTOS 

08/02/2022 25 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
** 425 S.M. C 12/01/2020 

2 anos, 7 meses e 6 dias 
DENISE FERREIRA DE 

MELO 
 

13/06/2022 20 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
** 397  S.S.A.P 09/09/2019 

2 anos, 11 meses e 3 dias 
 

SADA MONIQUE ARAKI 14/02/2022 20 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
** 293 C.L.K.P 20/01/2020 

2 anos, 7 meses e 14 dias 
 

MICHELE KRUGER ****01/12/2020 20 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
** 425 S.M. C 12/01/2020 

2 anos, 7 meses e 6 dias 
 

DENISE FERREIRA DE 
MELO 

13/06/2022 20 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
444 P.L.M 25/10/2019 

2 anos, 10 meses e 19 dias 
 

DANIELE LIRMANN 19/08/2022 20 CRECHE II 
(Opção: Turma 

parcial) 
  CMEI Evolução 

** 367 A.L.R.S 01/07/2019 
2 anos, 11 meses e 1 dia 

 

ANDRIELE APª RODRIGUES 
DA SILVA 

29/11/2021 15 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
** 379 M.S 11/02/2020 

2 anos, 6 meses e 5 dias 
 

KEILE PATRÍCIA 
CONHOUSKI STORER 

17/12/2021 15 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
** 260 F.M.A 18/04/2019 

3 anos, 4 meses e 12 dias 
ISABEL MARTINS DE AVILA ****06/02/2020 10 CRECHE II 
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 Desistente da 
matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
** 362 M.S 01/08/2019 

3 anos, 01 mês e  5 dias 
 

VALERIA APª PALHANO 29/11/2021 10 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
** 391 V.V 08/08/2019 

3 anos, 0 meses e 2 dias 
 

HERICA BORGO GALVÃO 
VINISKI 

04/02/2022 10 CRECHE II 
Desistente da 

matrícula parcial 
CMEI Evolução 

 
447 L.O 14/12/2019 

2 anos, 8meses e 30 dias 
 

ROSANGELA OROVOSKI 05/09/2022 10 CRECHE II 
(Opção: Turma 

parcial) 
  CMEI Evolução 

 
Obs. *** retificação dos cadastros inserindo-os de acordo com a idade da criança. 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EVOLUÇÃO DO SABER 
 

CRECHE III  – DE    3 ANOS COMPLETOS OU A COMPLETAR A 31/03/2022 

Nº 
Cadastro 

Criança Data Nasc. Responsável Data do Cadastro Pontos Observação 
(Turma  da Vaga) 

** 420 A.G.A 16/04/2018 
4 anos, 2 mês e 10 dias 

PAOLA LORENA DE ÁVILA 
DE ALMEIDA 

01/06/2022 45 CRECHE III 
(Parcial ou 

preferencialmente 
integral 

 
Desistente da 

vaga parcial CMEI 
Evolução do 

Saber 
439 M.E.O 11/04/2018 

2 anos, 1 mês e 4 dias 
VANDERLEIA BIANCHINI DE 

OLIVEIRA 
04/08/2022 40 439 

CRECHE III 
(opção: parcial) 

 
428 T.G 13/12/2018 

3 anos, 6 meses e 7 dias 
TANIA DE SOUZA ANDRADE 

GRUBERT 
24/06/2022 20 CRECHE III 

(opção: parcial) 
Convocada para 

matrícula. 
 

Escola não 
conseguiu contato 

 
433 B.R.H 05/11/2018 

3 anos, 8 meses e 03 dias 
DAIANE APARECIDA 

ROSPIRSKI HOFFMANN 
27/07/2022 20 CRECHE III 

(opção: parcial) 
 

Convocado para 
matrícula Parcial 
CMEI Evolução 

398 A.V.M 13/03/2019 
3 anos, 5 meses e 8 dias 

CAROLINE VINISKI 
MALLMANN 

15/02/2022 15 Desistente da 
Vaga Integral 

CMEI Evolução 
em 25/03/2022 

 
(opção: parcial) 

441 J.V.C.S 28/02/2019 
3 anos, 6 meses e 8 dias 

 

DIOVANA SOARES 
CONCEIÇÃO 

09/08/2022 10 CRECHE II 
(Opção: Turma 

parcial) 
  CMEI Evolução 

 
Obs. *** retificação dos cadastros inserindo-os de acordo com a idade da criança. 

 

Ipiranga, 13 de setembro de 2022. 

 

 

 

Silvana Carneiro Gottems 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 

CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

 

RESOLUÇÃO Nº 16/2022 

 

“Altera e revoga dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Ipiranga que tratam especificamente dos períodos da Sessão 
Legislativa, bem como altera dispositivo acerca do rito dos projetos de 
resolução que objetivem alterar ou reformar o Regimento Interno desta 
Casa”. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, promulga a seguinte: 

 

RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º - Fica alterado o caput do art. 7º do Regimento Interno da Câmara Municipal, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 7º - A Sessão Legislativa compreenderá dois períodos: de 20 de janeiro a 15 de julho e de 1º 

de agosto a 20 de dezembro.”   
Art. 2º - Fica alterado o caput do art. 166 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 166 - O projeto de alteração ou reforma figurará na Ordem do Dia, para recebimento de 

emendas, durante duas sessões ordinárias consecutivas.” 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução nº 24/2019.  

 
 

Sala das Sessões, em 12 de setembro de 2022. 

 

                    Laertes Prestes 

                      Presidente 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
LEI Nº 2844 de 13 de setembro de 2022 

 
Súmula: Altera a tabela IV do Anexo I da Lei nº. 1266/1997 que trata da concessão de gratificações por funções de direção, 
coordenação escolar e coordenação pedagógica do quadro do Magistério Municipal e dá outras providências.  

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

LEI: 
 

Artigo 01º - A Tabela IV do Anexo I da Lei nº. 1266/1997 (Estatuto do Magistério do Município de Ipiranga), passa a vigorar da seguinte 
forma: 

 
" IV - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AOS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL". 
 

DENOMINAÇÃO FORMAÇÃO CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

SÍMBOLO VALOR 
(VRM) 

DIRETOR DE ESCOLA I - 20 FGD-1 11 
DIRETOR DE ESCOLA II - 40 FGD-2 11 
COORDENADOR 
PEDAGÓGICO I 

PEDAGOGIA 20 FGP-1 06 

COORDENADOR 
PEDAGÓGICO II 

PEDAGOGIA 40 FGP-2 06 

COORDENADOR ESCOLAR I PEDAGOGIA 20 FGE-1 06 
COORDENADOR ESCOLAR II PEDAGOGIA 40 FGE-2 06 

 
Artigo 02º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 18/07/2022, revogadas as disposições 
em contrário.  

 
Gabinete do Prefeito, em 13 de setembro de 2022. 

Douglas Davi Cruz 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
LEI Nº 2845 de 13 de setembro de 2022 

 
Súmula: Dispõe sobre critérios de escolha, mediante avaliação de mérito, desempenho e consulta à comunidade escolar baseados 
nos preceitos da gestão democrática, para designação de diretores de todas as instituições de ensino da rede municipal de Educação 
Básica de Ipiranga/PR e dá outras providências. 

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

LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. A Direção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino será exercida pelo Diretor escolhido dentre candidatos 
previamente registrados, conforme estabelece o Art. 14 § 1º inciso I da Lei 14.113/2020 e de acordo com critérios técnicos de mérito e 
desempenho em concordância com as diretrizes emanadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga – PR. 
 
Parágrafo único: O exercício da função de direção de que trata esta Lei engloba todas as unidades escolares que atendem nas 
modalidades de Educação Infantil, bem como Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Município de Ipiranga – PR. 
 
Art. 2º. Os candidatos aptos conforme disposto nesta Lei serão designados para o exercício das funções de Diretor por ato próprio do 
Chefe do Poder Executivo. 
 

CAPÍTULO II 
DA DURAÇÃO DA FUNÇÃO DE DIRETOR, DOS PRINCÍPIOS DE GESTÃO ESCOLAR, DO PROCESSO DE ESCOLHA E 

ATRIBUIÇÕES DE COMISSÕES 
 

Seção I 
Do Mandato 

Art. 3º. O mandato de Diretor será de 04 (quatro) anos e inicia em 1º de janeiro do ano subsequente ao da escolha, sendo admitida 
uma única reeleição consecutiva. 
 
§1º A função de Diretor nas Escolas do Município é restrita, em seu exercício, a servidor que ocupe o cargo de professor do Magistério 
Municipal efetivo. 
 
§2º O Secretário Municipal da Educação e Cultura submeterá ao Chefe do Executivo os nomes dos servidores escolhidos por meio de 
processo de escolha de acordo com critérios técnicos de mérito, desempenho e consulta representativa da comunidade escolar, para 
fins de cumprimento ao disposto no art. 2º desta Lei. 
 
§ 3º. Em caso de exoneração a pedido ou vacância do cargo de diretor antes do período de nova seleção, o Chefe do Poder Executivo 
nomeará substituto para o período remanescente considerando o art. 8º desta Lei e a apresentação do Plano de Gestão”. 
 

Seção II 
Dos Princípios da Gestão Escolar Municipal 

 
Art. 4º. São princípios que norteiam a gestão das escolas da Rede Municipal de Ensino  de Ipiranga: 
 
I - participação, que será permanentemente estimulada, a fim de que os membros dos segmentos que compõem as comunidades 
escolares sejam, de fato, sujeitos do processo educativo; 
 
II - o da formação para o exercício da cidadania, que será permanentemente exercitado pela prática da participação; 
 
III- transparência, pelo qual será garantida a todos os interessados a mais ampla divulgação das discussões realizadas e das 
deliberações tomadas no seio das Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e também, será garantido o acesso de 
todos a quaisquer informações relacionadas com essas escolas; 
 
IV - autonomia, que visa a levar cada Escola Municipal e Centro Municipal de Educação Infantil a trabalhar com dinâmica própria, em 
busca de sua identidade, sem perder a perspectiva de crescimento; 
 
V - liberdade de expressão, que será garantida a todos os que compõem os diversos segmentos das comunidades das Escolas 
Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil; 
 
VI - equidade, pelo qual as políticas públicas de Ipiranga, na área da Educação, deverão ser objeto de ampla discussão e a avaliação, 
nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, nas localidades nas quais se inserem, a fim de que se estabeleça 
não necessariamente a igualdade no tratamento dessas escolas, mas uma série de critérios justos e diferenciados, para o atendimento 
de necessidades básicas da entidade; 
 
VII - descentralização administrativa, que deverá ser incentivada e implementada sem que se perca de vista a necessidade de serem 
utilizados mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação, com vista à ampliação do aumento do IDEB. 
 

Seção III 
Da direção 

 
 Art. 5º. São atribuições do Diretor: 
 
 Art. 5º-A. Dimensão Político-Institucional: 

 
§ 1º. Liderar a gestão da escola: 
 
 I – Desenvolver e gerir democraticamente a escola, exercendo uma liderança colaborativa e em diálogo com os diferentes 
agentes escolares; 
 
 II – Conhecer as legislações e políticas educacionais, os princípios e processos de planejamento estratégico, os 
encaminhamentos para construir, comunicar e implementar uma visão compartilhada; 
 
 III – Liderar a criação de rede de comunicação interna e externa de interação que se reflita em um clima escolar de 
colaboração. 
 
 IV – Esquematizar, em colaboração com os demais agentes escolares, uma visão de futuro da escola, que se refletirá na 
construção coletiva de um plano de trabalho a ser aplicado de forma colaborativa; 
 
 V – Identificar necessidades de inovação e melhoria que sejam consistentes com a visão e os valores da escola e sejam 
afirmadas também pelos resultados de aprendizagem dos estudantes. 
 
 § 2º. Trabalhar/Engajar com e para a comunidade: 
 
 I – incentivar a participação e a convivência com a comunidade local, por meio de ações que estimulem seu envolvimento no 
ambiente escolar; 
 
 II – fortalecer vínculos, propor e desenvolver iniciativas educacionais, sociais e culturais com instituições comunitárias (como 
associações de moradores, conselhos de segurança, unidades de saúde e outros); 
 
 III – envolver as famílias e a comunidade de maneiras significativas, recíprocas e mutuamente benéficas para qualificar o 
Projeto Político Pedagógico e bem estar de cada estudante; 
 
 IV – participar e fomentar o debate sobre construção das políticas educacionais; 
 
 V – incentivar e apoiar os colegiados que envolvem a comunidade, como o Conselho Escolar e as Associações de Pais, 
Mestres e Funcionários, envolvendo-os no planejamento e acompanhamento das atividades escolares, mantendo uma interface 
permanente de diálogo informado e transparente com todos os envolvidos; 
 
 VI – planejar estratégias que possibilitem a construção de relações de cooperação e parceria com a comunidade local; 
 
 VII – manter contato, comunicar-se e trocar experiências com diretores de outras escolas. 
 
 § 3º. Implementar e coordenar a gestão democrática na escola: 
 
 I – construir espaços coletivos de participação, tomada de decisões, planejamento e avaliação; 
 
 II – ampliar a participação dos sujeitos da escola, incentivando, valorizando e dando visibilidade à participação nos espaços 
institucionais, enquanto canais de informação, diálogo e troca abertos a toda  comunidade escolar; 
 
 III – garantir pleno acesso às informações sobre as atividades, ocorrências e desafios da escola para as pessoas que 
trabalham, estudam ou têm seus filhos/tutelados na escola; 
 
 IV – ter a democracia como eixo fundamental da ação da escola, tanto em seus princípios, quanto metodologicamente, 
incluindo as questões de ensino-aprendizagem e de garantia do direito à educação; 
 V – incentivar e apoiar os colegiados da escola; 
 
 VI – estabelecer mecanismos de elaboração consulta e validação do Projeto Político Pedagógico da escola, junto à 
comunidade escolar; 
 
 VII – garantir a publicidade nas prestações de contas e disponibilizar informações tomando a iniciativa de tornar públicos os 
documentos de interesse coletivo, ainda que não solicitados; 
 
 VIII – prestar aos pais ou responsáveis informações sobre a gestão da escola e sobre a aprendizagem e o desenvolvimento 
dos estudantes; 
 
 IX – realizar avaliação institucional, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. 
 
 § 4º. Responsabilizar-se pela escola: 
 
 I – representar a escola no plano interno e externo; 
 
 II – zelar pelo direito à educação e à proteção integral da criança e do adolescente; 
 
 III – promover estratégias de monitoramento da permanência dos estudantes; 
 
 IV – cumprir e fazer cumprir a Legislação vigente, o Regimento Escolar e o Calendário Escolar; 
 
 V – produzir ou supervisionar a produção e atualização de relatórios, registros e outros documentos sobre a memória da 
escola e das ações realizadas. 
 
 § 5º. Relacionar-se com a administração da Rede Municipal de Ensino: 
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 I – zelar pela fidedignidade dos dados e informações fornecidas da rede municipal de ensino; 
 
 II – conhecer a legislação concernente à educação, e pautar-se por ela nas relações com a administração da rede municipal 
de ensino; 
 
 III – atuar em consonância com a política educacional. 
 
 § 6º. Coordenar as ações que promovem segurança na escola: 
 
 I – desenvolver mecanismos para prevenção a todas as formas de violência; 
 
 II – manter articulação com as instituições da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente; 
 
 III – implementar as disposições legais relativas à segurança do estabelecimento de ensino; 
 IV – divulgar instruções de segurança, zelando para sua efetiva compreensão e promovendo a corresponsabilidade dos 
agentes escolares nesse âmbito; 
 
 V – realizar ações preventivas relacionadas à segurança de todos e da escola. 
 
 § 7º. Desenvolver uma visão sistêmica e estratégica: 
 
 I – conhecer e analisar o contexto local, político, social e cultural, sabendo que esse terá impacto na sua atividade; 
 
 II – conduzir a criação e o compartilhamento da visão estratégica e os objetivos para o estabelecimento de metas para a 
comunidade escolar que considere altas expectativas de aprendizagem para todos; 
 
 III – desenvolver raciocínio estratégico para o planejamento escolar; 
 
 IV – elaborar e colocar em ação um Plano de Gestão alinhado ao Projeto Político Pedagógico; 
 
 V – promover avaliação da gestão escolar de forma participativa, adequando e aprimorando estratégia e planos de ações. 
 
 Art. 5º-B. Dimensão Pedagógica: 
 
 § 1º. Focalizar seu trabalho no compromisso com o ensino e a aprendizagem na escola: 
 
 I – conhecer as características pedagógicas próprias das etapas e modalidades de ensino que a escola oferece; 
 
II - incentivar práticas pedagógicas ligadas à melhoria da aprendizagem nas etapas e modalidades de ensino ofertadas, bem como sua 
disseminação; 
 
 III – conhecer a Base Nacional Comum Curricular para as etapas e modalidades de ensino ofertadas na escola; 
 
 IV – conhecer os fatores internos e externos à escola que afetam e influenciam a aprendizagem dos estudantes; 
 
 V – coordenar a construção de consensos – especialmente do corpo docente – em torno de expectativas altas e equânimes 
da aprendizagem para toda a escola; 
 
 VI – incentivar e apoiar a formação continuada do corpo docente da escola, focalizada no ensino e aprendizagem de 
qualidade. 
 
 § 2º. Conduzir o planejamento pedagógico: 
 
 I – conduzir a elaboração de uma proposta pedagógica colaborativa e consistente para a escola; 
 
 II – coordenar e participar da criação de estratégias de acompanhamento e avaliação permanente do aprendizado e do 
desenvolvimento integral dos estudantes; 
 
 III – garantir a centralidade do compromisso de todos com a aprendizagem, como concretização do direito à educação com 
equidade; 
 
 IV - assegurar um calendário de reuniões pedagógicas, mobilizando todos em direção à participação e ao compartilhamento 
de objetivos e responsabilidades. 
 
 § 3º. Apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino aprendizagem: 
 
 I – coordenar estratégias para assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os estudantes.  
 
II - prover, com apoio da Rede Municipal de Ensino, as condições necessárias para o atendimento aos estudantes com necessidades 
especiais, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 
 
 III - propor e incentivar estratégias para o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, valorizando a importância da 
escola nas suas escolhas e trajetórias, quando couber; 
 
 IV – garantir, na rotina da escola, momentos de troca, planejamento e avaliação entre os professores; 
 
 V – criar estratégias para encorajar o envolvimento dos pais ou responsáveis no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento dos estudantes. 
 

 § 4º. Coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação: 
 
 I – coordenar a equipe técnico-pedagógica para definir as diretrizes pedagógicas comuns e a estratégias de implementação 
efetiva do currículo em colaboração com o corpo docente; 
 
 II – apoiar os professores, junto com a equipe técnico-pedagógica, na construção das aulas e na elaboração de materiais 
pedagógicos; 
 
 III – apoiar a implementação do currículo, metodologias de ensino e formas de avaliação para promover a aprendizagem; 
 
 IV – promover estratégias de acompanhamento e avaliação do ensino-aprendizagem prevendo sempre a colaboração dos 
docentes e a transparência dos processos também para os estudantes e seus pais; 
 
 V – conhecer, divulgar e monitorar os indicadores de desempenho acadêmico dos estudantes em avaliações de larga escala 
e internas, as taxas de abandono e reprovação; 
 
 VI – utilizar os dados de desempenho e fluxo da escola na orientação e planejamento pedagógico em colaboração com os 
demais agentes escolares, em particular o corpo docente. 
 
 § 5º. Promover um clima propício ao desenvolvimento educacional: 
 
 I – desenvolver habilidades de resolução de conflitos e construção de consensos com todos os agentes escolares; 
 
 II – desenvolver estratégias com educadores e famílias, discutindo e buscando caminhos seguros para evitar comportamentos 
de risco entre os estudantes; 
 
 III – promover e exigir um ambiente de respeito, colaboração e solidariedade entre todos os membros da comunidade escolar; 
 
 IV – prevenir qualquer tipo de preconceito e discriminação; 
 
 V – definir rotinas e procedimentos organizacionais para facilitar o desenvolvimento das atividades pedagógicas; 
 VI – garantir o cumprimento das regras e princípios de convivência, com vistas à promoção de um clima propício ao 
desenvolvimento educacional; 
 
 VII – promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate à intimidação sistemática (bullying e formas 
específicas de assédio) na escola. 
 
 § 6º. Desenvolver a inclusão, a equidade, a aprendizagem ao longo da vida e a cultura colaborativa: 
 
 I – garantir um ambiente escolar propício e o efetivo acesso de todos às oportunidades educacionais promovendo o sucesso 
acadêmico e o bem estar de cada estudante; 
 
 II – garantir experiências de ensino adequadas para estudantes com necessidades educacionais específicas, sua inclusão 
nos processos de aprendizagem, sua participação no contexto da escola e o máximo desenvolvimento das suas potencialidades, bem 
como o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 
 
 III - garantir e acompanhar o desenvolvimento dos Planos de Ensino adequados aos estudantes com necessidades 
educacionais especiais; 
 
 Art. 5º-C. Dimensão Administrativo Financeira: 
 
 § 1º. Coordenar as atividades administrativas da escola: 
 
 I – conhecer princípios e práticas de desenvolvimento organizacional da escola; 
 
 II – coordenar a matrícula na unidade escolar, com transparência e impessoalidade; 
 
 III – acompanhar e monitorar os processos de vida funcional dos trabalhadores da educação e a vida escolar dos estudantes; 
 
 IV – elaborar com a equipe e comunidade, respeitando as regras da rede municipal de ensino, os horários e rotinas de 
funcionamento da escola e garantir seu cumprimento por todos; 
 
 V – supervisionar o fortalecimento da alimentação escolar, do transporte escolar e demais serviços prestados à escola, 
quando couber; 
 
 VI – utilizar ferramentas tecnológicas e aplicativos que promovam uma melhor gestão escolar, tanto no planejamento e uso 
dos recursos, quanto na prestação de contas. 
 
 § 2º. Zelar pelo patrimônio e pelos espaços físicos: 
 
 I – garantir ou cobrar dos canais competentes que os serviços, materiais e patrimônios sejam adequados e suficientes às 
necessidades das ações e dos projetos da escola; 
 
 II – coordenar a utilização dos ambientes e patrimônios da escola; 
 III – elaborar orientações sobre os usos dos espaços, dos equipamentos e dos materiais da escola de acordo com o Projeto 
Político Pedagógico. 
 
 § 3º. Coordenar as equipes de trabalho: 
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 I – trabalhar em equipe; 
 
 II – delegar atribuições e dividir responsabilidades; 
 
 III – motivar a equipe com foco em melhorias e resultados; 
 
 IV – coordenar e articular professores e funcionários em equipes de trabalho com compromisso, objetivos e metas comuns, 
previamente discutidos e acordados; 
 
 V – definir com a equipe de gestão e sem perder de vista o Projeto Político Pedagógico, critérios de distribuição de professores 
e estudantes nas turmas e anos, considerando as definições legais locais quando for o caso; 
 
 VI – identificar soluções para os problemas detectados em diálogo e acordo com os profissionais da escola; 
 
 VII – controlar a frequência dos profissionais da escola; 
 
 VIII – monitorar e comunicar às instâncias superiores a necessidade de substituições temporárias ou definitivas de docentes 
e demais profissionais da escola, evitando prejuízo para as atividades letivas e escolares; 
 
 IX – aplicar ou coordenar a aplicação, quando couber, de sanções disciplinares regimentais a professores, servidores e 
estudantes, garantindo amplo direito de defesa; 
 
 X – conduzir a avaliação de desempenho da equipe, dando retorno aos avaliados e discutindo os aspectos coletivos nas 
instâncias participativas, como o Conselho Escolar; 
 
 XI – instituir ações de reconhecimento e valorização dos profissionais da escola; 
 
 XII – criar condições para a viabilização da formação continuada dos professores da escola; 
 
 § 4º. Gerir, junto com as instâncias constituídas, os recursos financeiros da escola: 
 
 I – informar-se sobre legislação e normas referentes ao uso e à prestação de contas dos recursos financeiros da escola; 
 
 II – elaborar orçamentos com base nas necessidades da escola, monitorar as despesas e registros, de acordo com as normas 
vigentes e com a participação do Conselho Escolar; 
 III – elaborar com o Conselho Escolar e APMF, planos de aplicação dos recursos financeiros e prestação de contas, 
divulgando à comunidade escolar de forma transparente e efetiva os balancetes fiscais; 
 
 IV – manter dados e cadastros da escola devidamente atualizados junto aos órgãos oficiais para recebimento de recursos 
financeiros; 
 
 V – identificar, conhecer e buscar programas e projetos que oferecem recursos materiais e financeiros para a escola. 
 
 Art. 5º-D. Dimensão Pessoal e Relacional: 
 
 § 1º. Cuidar e apoiar as pessoas: 
 
 I – comprometer-se com a aprendizagem e o bem estar dos estudantes; 
 
 II – promover a convivência escolar respeitosa e solidária; 
 
 III – adicionar as instituições da Rede de Apoio e Proteção à Criança e ao Adolescente, sempre que necessário. 
  
 § 2º. Agir democraticamente: 
 
 I – propor a constituição ou ampliação dos espaços e momentos de diálogo na escola, encorajamento as pessoas a 
apresentarem seus pontos de vista, ideias e concepções sobre a escola e o trabalho pedagógico; 
 
 II – estimular a participação dos profissionais da educação na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola, bem 
como a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares. 
 
 § 3º. Desenvolver alteridade, empatia e respeito às pessoas: 
 
 I – assegurar o respeito aos direitos, opiniões e crenças entre a equipe de gestão, os estudantes, seus familiares e os 
profissionais da educação que atuam na escola; 
 
 II – tratar todos de forma equitativa e com respeito; 
 
 III – valorizar a cultura de sua comunidade. 
 
 § 4º. Agir orientado por princípios éticos, com equidade e justiça: 
 
 I – fazer cumprir as normas e regras da escola, de forma justa e consequentemente, no sentido de garantir o direito à 
educação para todos; 
 
 II – agir com transparência e imparcialidade no cotidiano da escola; 
 III – buscar a superação das desigualdades educacionais; 
 
 IV – garantir o respeito ao direito à educação, com ênfase na promoção da cidadania; 

 
 V – pautar suas ações pela ética profissional. 
 
 
 § 5º. Saber comunicar-se e lidar com conflitos: 
 
 I – estabelecer formas de comunicação claras e eficazes com todos, articulando argumentos conectados ao contexto e 
consistentes com sua responsabilidade à frente da escola; 
 
 II – usar a comunicação e o diálogo lidando com situações e conflitos no cotidiano escolar e educacional; 
 
 III - mediar crises ou conflitos interpessoais na escola. 
 
 § 6º. Ser proativo: 
 
 I – lidar com situações e problemas inesperados e discernir como poderá enfrentá-los e os caminhos para encontrar os 
recursos necessários; 
 
 II – analisar o contexto, identificar problemas ou ameaças possíveis e agir de forma antecipada e preventiva; 
 
 III – considerar no plano de gestão a necessidade de adequação de estratégias às diferentes situações e desafios do contexto. 
 
 § 7º. Comprometer-se com seu desenvolvimento profissional: 
 
 I – ter predisposição para o estudo e o desejo de melhoria constante, planejando e buscando momentos de qualificação 
profissional; 
 
 II – avaliar continuamente, corrigir e aperfeiçoar seu próprio trabalho. 
 
 

Seção IV 
Do Processo de Escolha 

 
Art. 6º. O processo de escolha para cumprimento do disposto nesta Lei será convocada mediante ato próprio do Secretário Municipal 
de Educação e Cultura, afixado em local visível nos estabelecimentos de ensino. 
 
 Parágrafo único: O processo de escolha de diretores para os fins previstos no caput compreenderá as seguintes fases: 
 
I - inscrição de candidatos ao exercício da função de Diretor de Escola; 
 
II - avaliação técnica de mérito e desempenho (anexo I e II); 
 
III - entrega do Plano de Gestão; 
 
IV – Avaliação do Plano de Gestão pela Comissão Organizadora da Escola. 
 
V – Classificação geral, considerando a soma das notas obtidas nas avaliações. 
 
VI – Nomeação. 
 
 Art. 7º. Na primeira fase do processo a inscrição dos candidatos será instruída por meio de requerimento dos interessados, 
feito em modelo próprio e deverá ser preenchido e entregue na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, acompanhado do Plano 
de Gestão, dentro do prazo fixado no edital, à Comissão Organizadora Geral. 
 
 § 1º - Cada inscrição será composta por 01 (um) candidato à nomeação para exercer a função de Diretor. 
 

Seção V 
Dos interessados 

 
Art. 8º. Poderão participar do Processo de Escolha de Diretores, os profissionais que atenderem às seguintes condições 
cumulativamente:  
 
I. pertencer ao Quadro Próprio do Magistério; 
 
II. possuir curso superior em Pedagogia ou outra Licenciatura Plena com especialização na área em Gestão Educacional 
devidamente comprovada através de diploma reconhecido pelo MEC; 
 
III. ter disponibilidade legal de 40 (quarenta) horas para assumir a função; 
 
IV. estar com o cadastro de Pessoa Física (CPF) em situação regular junto à Receita Federal; 
 
V. ter no mínimo 3 (três) anos efetivo exercício na docência, ter composto ou compor o quadro de servidores da respectiva 
instituição de ensino por no mínimo 01 (um) ano ininterrupto na unidade escolar em que está atuando; 
 
VI.  comprovante de inscrição em curso específico de formação junto à Escola de Gestores a ser promovida pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura; 
 
VII.  ter obtido a nota mínima prevista no artigo 9º. 
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Parágrafo único: Poderá inscrever-se, em cada Escola Municipal ou CMEI, professor e/ou pedagogo da rede municipal de ensino lotado  
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou na Unidade Escolar. 
 
 I – que esteja em pleno exercício na Rede Municipal de Ensino; 
 
 II – que comprove: 
 
a) ser detentor de cargo efetivo e estável do Quadro do Magistério em exercício na Rede Municipal de Ensino; 
 
b) não responder a procedimento administrativo disciplinar, sindicância disciplinar ou sindicância investigatória; 
 
c) não possuir, na ficha funcional, histórico de punição nos 03 (três) anos anteriores a data do edital. 
 
d) não estar em período de estágio probatório; 
 
e) não ter somado mais de 30 (trinta) dias de afastamentos médicos, cujos períodos individualmente contabilizados tenham sido 
inferiores a 05 (cinco) dias em cada afastamento, nos últimos 12 meses de trabalho; 
 
f) o professor interessado em submeter seu nome, visando ser nomeado para exercer a função de Diretor de Escola, somente poderá 
fazê-lo em uma única unidade escolar. 
 
Art. 9º. Na Avaliação de Mérito, Desempenho e Avaliação Escrita (conhecimento) serão considerados aptos os interessados que 
alcançarem, ao menos 150 (cento e cinquenta) pontos de 200 (duzentos). 
 
 §1º. A Avaliação de Mérito (Anexo I) se dará por meio de Avaliação Profissional apresentada pelo interessado que poderá 
alcançar 40 (quarenta) pontos, assim distribuídos: 
 
I - formação em Pós-Graduação; 
 
II - formação Específica em Gestão (curso de gestão educacional com no mínimo 360 horas); 
 
III - participação em Cursos de Formação Continuada; 
 
IV - penalidades sofridas. 
 
§2º. A Avaliação de Desempenho (Anexo II) poderá alcançar 100 (cem) pontos de acordo com os seguintes critérios e pontuações 
distribuídas: 
 
I – Avaliação Comportamental – 100 pontos 
 
A) assiduidade; 
 
B) ausência; 
 
C) pontualidade; 
 
D) participação em reuniões administrativas; 
 
E) participação em reuniões pedagógicas; 
 
F) colaboração com a administração; 
 
G) participação em atividades Extraclasse; 
 
H) integração com os professores; 
 
I) integração com os demais profissionais; 
 
J) relacionamento com os alunos e famílias. 
 
II – Avaliação Escrita (Conhecimentos) com avaliação correspondente a 60 pontos, será composta de questões objetivas e dissertativas, 
levando em consideração Conhecimentos Específicos e inerentes à função de Gestor. 
 
Art. 10. A consulta à comunidade escolar será realizada concomitantemente, em todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Ipiranga, em data a ser fixada no edital, devendo ser consultada, por meio de representação, a Comissão Organizadora da Escola, de 
que trata o Art. 15 desta Lei. 
 
Art. 11. Será considerado vencedor o candidato que obtiver a maior pontuação, correspondente à soma da avaliação de Mérito e 
Desempenho, pela Comissão Organizadora Geral e a avaliação do Plano de Gestão, realizada pela Comissão Organizadora da unidade 
escolar em que estiver concorrendo. 
 
§1º. Ocorrendo empate no resultado da avaliação, será considerado vencedor o candidato que possua: 
 
I - maior tempo de serviço no Quadro Efetivo do Magistério Público de Ipiranga; 
 
II - maior idade. 
 
III – Maior nota na Avaliação de Mérito e Desempenho; 
 

IV – Maior nota na avaliação do Plano de Gestão. 
 
§ 2º. Não havendo inscrito apto a concorrer à função de diretor escolar, ficará a cargo do Poder Executivo a designação de um servidor 
desde que observado o Art. 5º desta lei. 
 

Seção VI 
Da Constituição da Comissão Organizadora Geral 

 
 
Art. 12. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipiranga nomeará uma Comissão Organizadora Geral para a realização do 
processo de seleção de Diretores e suplentes das Escolas Municipais e CMEIs de Ipiranga. 
 
Art. 13. A Comissão Organizadora Geral será composta por 07 (sete) membros, sendo: 
 
I - Secretário Municipal de Educação; 
 
II - Técnico da Secretaria Municipal de Educação; 
 
III - 01 (um) pedagogo e ou coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação; 
 
IV - 02 (dois) representantes de professores efetivos e estáveis da Rede Municipal de Educação; 
 
V - 01 (um) representante do Corpo Jurídico Municipal;  
 
VI - 01(um) representante do Conselho Municipal de Educação. 
  
Parágrafo único: Não podem integrar a Comissão Organizadora Geral os servidores que possuírem qualquer grau de parentesco com 
quaisquer dos concorrentes. 
 
Art. 14. Compete à Comissão Organizadora Geral praticar todo e qualquer ato que tenha por finalidade assegurar a regularidade do 
processo disciplinado por esta Lei e em especial: 
 
I - planejar, organizar, coordenar e presidir a realização do processo de escolha disciplinado por esta Lei; 
 
II - reunir-se, sempre que necessário, com a presença de, no mínimo 05 (cinco) de seus membros, podendo haver convocação de 
suplentes para substituírem efetivos de igual categoria que faltarem, decidindo, sempre, pelo voto da maioria dos presentes, inclusive 
o seu Presidente, e lavrando, em livro próprio, as atas de todas essas reuniões; 
 
III - divulgar amplamente as normas deste processo; 
 
IV - fixar dentro do cronograma oficial o período em que receberá as inscrições, período esse que deverá abranger no mínimo 02 (dois) 
e no máximo 05 (cinco) dias úteis; 
 
V - afixar em local de fácil acesso o Plano de Gestão dos candidatos à Direção; 
 
VI - receber os requerimentos contendo os pedidos de inscrições, com a indicação dos nomes dos servidores candidatos ao exercício 
da função de Diretor de Escolas e CMEIs, que a essa indicação deverão anuir Plano de Gestão, formulada com base no PDE (Plano 
de Desenvolvimento da Escola); 
VII - atribuir, por sorteio, a cada um dos inscritos, um número, que deverá identificá-la durante todo o processo; 
 
VIII - divulgar amplamente as propostas de trabalho dos candidatos e acompanhar a sua apresentação; 
 
IX - tomar medidas urgentes que visem garantir a realização das diversas fases do processo; 
 
X - receber pedidos de impugnação de candidatos e recursos de todas as espécies, relacionados com o processo que coordena e 
preside; 
 
XI - manifestar-se sobre esses pedidos de impugnação e recursos, submetendo-os, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao 
Secretário Municipal Educação, que os decidirá; 
 
XII - garantir aos interessados o acesso a documentos destinados à comprovação em eventuais pedidos de impugnação e recursos, 
desde que sejam tais documentos solicitados por escrito; 
       
§1º. A Secretaria Municipal de Educação fornecerá às Comissões Organizadoras, em tempo hábil, os impressos considerados 
necessários para a padronização dos registros e da documentação do processo. 
     
§2º. As atribuições das Comissões Organizadoras estender-se-ão à fase posterior a da realização da avaliação, pelo menos até que 
se resolvam todos os casos decorrentes de atos por elas praticados no âmbito de sua competência. 
 

Seção VII 
Da Comissão Organizadora da Escola 

 
Art. 15. Cada Escola Municipal e/ou CMEIs contará com o respectivo processo de escolha regulado por esta Lei, que será dirigido por 

uma Comissão Organizadora Local, composta por: 
 
I - 02 (dois) representantes dos servidores da Escola, eleitos em Assembleia; 
 
II - 02 (dois) representantes dos pais/mães ou responsáveis pelos alunos, eleitos em Assembleia; 
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III - 02 (dois) professores efetivos. 
  
§1º. Dentre os componentes da Comissão Organizadora Local deverá ser escolhido um presidente. 
 
 §2º. Não podem integrar a Comissão Organizadora da Escola: 
 
                I - os servidores que figurarem como candidatos; 
 II - os Diretores de Escola; 
 III - os cônjuges e parentes dos candidatos, até terceiro grau, inclusive por afinidade; 
 
IV - os servidores que estejam respondendo a qualquer tipo de procedimento administrativo disciplinar, inclusive sindicâncias, dentro e 
fora do sistema municipal ou que tenham sido punidos disciplinarmente por órgãos competentes, nos 03 (três) anos anteriores à data 
da publicação do edital. 
 
Art. 16. A Comissão Organizadora Local, uma vez constituída, será responsável por organizar de forma igualitária as reuniões com 
tempo limitado entre servidores e comunidade, recolher documentação, participar da mesa de avaliação do Plano de Gestão no dia, 
horário e forma designados em edital próprio, além de outras atividades propostas no cronograma exposto em edital. 
 

CAPÍTULO III 
DAS PROPOSTAS DO PLANO DE GESTÃO E DA DIVULGAÇÃO 

 
Art. 17. Para dar conhecimento à comunidade escolar e aos seus concorrentes, os candidatos inscritos no processo divulgarão seus 
planos de gestão, adotando-se para isso os procedimentos que seguem: 
 
I - a Comissão Organizadora Local, fará realizar, de comum acordo com os inscritos, 1 (uma) assembleia no mínimo, em turnos e 
horários diferenciados, para exposição e discussão das propostas, possibilitando, assim, a participação nessas exposições e 
discussões, do maior número possível de membros da comunidade escolar, na qual conceder-se-á a cada inscrito no processo igual 
tempo para a exposição e a discussão das respectivas propostas do Plano de Gestão; 
II - a exposição feita pelos candidatos, durante a assembleia, deverá ocorrer sem interrupção de nenhum participante, mesmo que 
componente de Comissão Organizadora da Escola, salvo quando o expositor oferecer a palavra a quem solicitá-la. 
 
Art. 18. Os meios necessários para a divulgação de trabalho deverão ser postos à disposição dos inscritos no processo, em igualdade 
de tratamento, pela Comissão Organizadora Local. 
 
Art. 19. Os inscritos no processo poderão divulgar seu Plano de Gestão nas unidades escolares em que concorrem. 
 
§1º. Cabe à Comissão Organizadora da Escola autorizar a realização das atividades de que trata o art. 17, respeitando sempre as 
normas desta Lei e em observância à isonomia. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS 

 
Art. 20. Os candidatos que se sentirem prejudicados, por quaisquer motivos, no decorrer do processo de escolha, deverão: 
 
I - pedir reconsideração, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Comissão Organizadora Local através de requerimento; 
 
II - recorrer, em primeira instância, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, através de requerimento; 
III - à Comissão Organizadora Geral, no caso de não conhecimento do pedido de reconsideração feito na forma do inciso I, ou de a ele 
ter sido negado provimento; 
 
IV - recorrer, em segunda e última instância, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, 
através de requerimento, no caso de não conhecimento do recurso interposto na forma do inciso II, ou de a ele ter sido negado 
provimento. 
 
§1º. Os pedidos de reconsideração e os recursos previstos no caput deste artigo deverão ser feitos e interpostos devidamente 
fundamentados e instruídos, sob pena de não serem conhecidos. 
 
§2º. O pedido de reconsideração de que trata o inciso I e os recursos previstos nos incisos II e III deste artigo têm efeito suspensivo. 
 
§3º. As decisões, no pedido de reconsideração e nos recursos, serão tomadas e delas serão cientificados os interessados no mesmo 
prazo estabelecido para o pedido ou a interposição. 
 
§4º. Os prazos mencionados nos incisos I, II e III deste artigo serão contados em horas, na forma da legislação processual e civil e 
começarão a correr a partir do momento em que o interessado tiver ciência inequívoca do fato ou do que autorizar o pedido ou a 
interposição. 
 
Art. 21. Os pedidos de reconsideração, os recursos e as respectivas decisões poderão ser feitos, interpostos ou comunicados, 
validamente, por meio eletrônico. 
 
Art. 22. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, se necessário, baixará instruções para detalhar a tramitação dos pedidos de 
reconsideração e dos recursos. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 23. Para fins do processo de escolha para as funções de diretor de escolas municipais poderão participar os candidatos que 
preencherem os pré-requisitos estabelecidos e contarem com no mínimo 01 (um) ano de exercício ininterrupto na instituição de ensino 
a que pretendem se candidatar, da data de publicação do edital. 
 

I – pertencer ao Quadro Próprio do Magistério – Efetivo – sendo que que o servidor só poderá se candidatar, caso esteja atuando na 
Instituição de Ensino no último ano letivo, anterior à data de publicação do edital de consulta pública ao cargo de diretor escolar. 
 
Art. 24. O Secretário Municipal de Educação e Cultura proporá ao Chefe do Executivo Municipal a exoneração do cargo de diretor, do 
servidor que para isso tenha sido nomeado, se o servidor passar a responder a qualquer procedimento administrativo disciplinar, seja 
sindicância, inquérito ou processo. 
 

§ 1º. O Diretor será avaliado ao completar 50% (cinquenta por cento) do período de seu mandato com objetivo de verificação 
do percentual de cumprimento das metas propostas em seu Plano de Gestão, através de instrumento próprio de avaliação de sua 
função de diretor escolar. 
 
  § 2º. Constatado pelas avaliações que o Diretor não preenche as condições do eficiente exercício de suas funções, ou 
comete atos inadequados no seu exercício ou deixa de atender as exigências estabelecidas em Lei ou normas específicas, será 
destituído por ato devidamente fundamentado. 
  
 § 3º. A destituição do Diretor somente ocorrerá após processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, apresentada no prazo de 10 (dez) dias contados de sua notificação, em face da ocorrência de fatos previstos no artigo anterior, 
fatos que constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço ou de deficiência 
ou infração funcional e pelo descumprimento desta Lei no que diz respeito as atribuições e responsabilidades, bem como ao Estatuto 
do Servidor Público Municipal de Ipiranga. 
  
 § 4º. O processo administrativo será aberto pelo Chefe do Poder Executivo, o qual nomeará comissão especial para apuração 
dos fatos e apresentação de relatório final. 
 
 § 5º. O Conselho Escolar do estabelecimento, sem a participação do Presidente deverá ser ouvido e emitir parecer conclusivo 
sobre o relatório final do processo administrativo. 
 
 § 6º. A decisão final caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
 § 7º. Ficando vaga a função de direção pelo afastamento compulsório, o Chefe do Poder Executivo nomeará profissional para 
exercer a gestão até completar o mandato ou até a realização de nova consulta pública. 
 
Art. 25. Quando a escola, por qualquer motivo, deixar de existir, perder a condição de Escola Municipal ou tiver reduzidas suas turmas, 
de forma a não mais comportar a função de Diretor com carga de 40 (quarenta) horas, o detentor deste cargo terá sua carga horária 
reduzida pelo Chefe do Executivo mediante proposta do Secretário Municipal de Educação e Cultura, voltando a exercer o seu cargo 
anterior. 
 
§1º. O Professor que foi contratado para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais e que venha a assumir o cargo de Diretor 
de escola terá direito aos vencimentos do seu cargo de origem cumulados apenas ao percebimento da gratificação fixada por lei para 
o desempenho de atividades de Direção Escolar como compensação à dedicação integral às atividades inerentes a este cargo. 
 
Art. 26. Qualquer servidor da escola que causar embaraços à realização do processo de consulta, regulado por esta Lei, será 
responsabilizado funcionalmente, nos termos da legislação pertinente, após a apuração dos fatos a que houver dado causa. 
 
Art. 27. Os casos omissos relativos ao processo de escolha do cargo de diretor das escolas municipais e CMEIS, assim como 
disposições complementares, serão regulamentados por Decreto do Executivo. 
 
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2023, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, em 13 de setembro de 2022. 

Douglas Davi Cruz – Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

AVALIAÇÃO DE MÉRITO 

PROFESSOR(A):                                                                                                      Data: 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

I-FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PÓS  GRADUAÇÃO 

1- Possui curso de Mestrado em Educação 10  

2- Possui 3 ou mais cursos de Especialização em educação 8  

3- Possui 2 cursos de Especialização em Educação 6  

4- Possui 1 curso de Especialização em Educação 4  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

II-FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA DIREÇÃO 

1- Possui curso de Especialização em Gestão Escolar ou 
Gestão Pública 

5  

2- Possui curso de Pedagogia 5  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

III-PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO 

1- Tem mais de 200 horas de capacitação nos dois últimos 
anos 

10  

2- Tem mais de 150 horas de capacitação nos dois últimos 
anos 

8  

3- Tem mais de 100 horas de capacitação nos dois últimos 
anos 

6  

4- Tem mais de 50 horas de capacitação nos dois últimos anos 4  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

IV-PENALIDADES SOFRIDAS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

1- Nunca sofreu qualquer penalidade  10  

2- Já sofreu penalidade de advertência com data anterior aos 
três últimos anos 

8  

3- Já foi punido com suspensão 0  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

Declaro estar ciente da veracidade das informações acima prestadas por mim. 

Nome/assinatura do candidato 

 

 

ANEXO II 

AVALIAÇÃO DESEMPENHO 

PROFESSOR (A): 

DATA: 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

I – ASSIDUIDADE 

1- Nunca teve falta injustificada no período 10  

2- Teve uma falta injustificada no período 8  

3- Teve duas faltas injustificada no período 6  

4- Teve três faltas injustificada no período 4  

5- Teve mais de 3 faltas injustificada no período 0  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

II- AUSÊNCIA 

1- Não se afastou por licença sem vencimentos nos últimos 2 
(dois) anos. 

10  

2- Afastou-se por licença sem vencimento nos últimos 2 (dois) 
anos 

0  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

III- PONTUALIDADE 

1- Nunca chegou atrasado(a) 10  

2- Nunca saiu antes do término das aulas 10  

3- Algumas vezes chegou atrasado 2  

4- Algumas vezes saiu antes do término das aulas 2  

5- É comum chegar atrasado (a) ou sair mais cedo 0  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

IV-PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES ADMINISTRATIVAS 

1- Frequenta todas e participa 10  

2- Frequenta todas mais não participa 8  

3- Tem algumas ausências 6  
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4- Raramente frequenta as reuniões 4  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

V-PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PEDAGÓGICAS  

5- Frequenta todas e participa 10  

6- Frequenta todas mais não participa 8  

7- Tem algumas ausências 6  

8- Raramente frequenta as reuniões 4  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

VI-COLABORA COM A DIREÇÃO 

1- Está sempre pronto(a) a ajudar a administração 10  

2- Colabora raramente com a administração 8  

3- Nunca colabora com a administração 6  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

 

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO 

MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

VII-PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EXTRA-CLASSE 

1- Participa ativamente de todas as atividades extraclasses 10  

2- Participa das atividades extraclasses 8  

3- Participa sem entusiasmo das atividades extraclasses 6  

4- Participa raramente das atividades extraclasses 4  

5- Nunca participa das atividades extraclasses 0  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

VIII-INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS PROFESSORES 

1- Tem bom relacionamento com os colegas de trabalho 10  

2- Não tem bom relacionamento com alguns colegas de 
trabalho 

8  

3- É comum ter atritos com colegas de trabalho 6  

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

IX-INTEGRAÇÃO COM OS SERVIDORES 

1- Tem bom relacionamento com os servidores da escola 10  

2- Não tem bom relacionamento com alguns servidores 8  

3- É comum ter atritos com servidores 6  

4- É exigente e grosseira com os servidores 4  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

CONDIÇÕES PARA PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS PONTOS OBTIDOS 

X- RELACIONAMENTO COM OS ALUNOS E PAIS 

1- Nunca teve problemas de relacionamento com alunos ou 
pais 

10  

2- Teve problemas de relacionamento com alunos ou pais 8  

3- Teve alguns problemas de relacionamento com alunos 6  

4- Os alunos não gostam de tê-lo(a) com docente 4  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

Declaro estar ciente da veracidade das informações acima prestadas por mim. 

Nome/assinatura do candidato 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4- Relaciona-se apenas com alguns colegas de trabalho 4  

5- Não se relaciona com os colegas de trabalho 0  

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 135/2022 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO DE 750 HORAS DE DUAS MÁQUINAS PAS CARREGADEIRAS XCMG 
LW300KV, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 
 
VALOR: R$ 7.808,00 (sete mil, oitocentos e oito reais).  
 
FORNECEDOR: YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI 
 
CNPJ: 22.087.311/0001-72 
 
ENDEREÇO: BR 277, 540 - RONDINHA, CEP: 83608-000, na cidade de CAMPO LARGO, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
ATIVIDADES DE GESTÃO DE TRANSPORTES E OBRAS 

07.001.26.782.0010.2023-108-3.3.90.30.00.00.01000 
07.001.26.782.0010.2023-110-3.3.90.39.00.00.01000 

 
3.3.90.30.01.06 – LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS 
 
3.3.90.30.39.99 – OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
 
3.3.90.39.19.99 – OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso XVII, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 13 de setembro de 2022. 
 
RATIFICAÇÃO: 13 de setembro de 2022. 
 
Ipiranga PR., 13 de setembro de 2022. 

 
DOUGLAS DAVI CRUZ  

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA, ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 14/2022 
TIPO: Menor Preço 
 
O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, através da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria n°. 
340/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, o Senhor Douglas Davi Cruz, e de 
conformidade com a Lei Federal n°. 8666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, COMUNICA aos 
interessados que se encontra instaurada a licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 14/2022, conforme 
abaixo especificada: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei 
Complementar nº. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, para execução de obra da rampa de acesso na Escola 
Municipal João Leonel Denck, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 30/09/2022, às 09:00 (nove horas), na sala do Departamento de Licitação. 
 
O Edital na íntegra, seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Ipiranga-Pr - 
Sala do Departamento de licitação, à Rua XV de Novembro, n.º 545 , Centro, junto à Comissão de Julgamento de 
Licitações e site: www.ipiranga.pr.gov.br. 
 
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do fone: (042) 3242-8500 e e-mail: 
licitacao@ipiranga.pr.gov.br. 
 
Comissão de Licitações, 08 de setembro de 2022 
 
ELIANE GOTTEMS 
Presidente da Comissão de Licitação. 

 
 
 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 04/2022 
 
O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, através da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 340/2022, 
com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, e de conformidade com a Lei Federal nº. 8666/93, suas 
alterações e demais legislações aplicáveis, torna público que fará realizar, às 9:00(nove horas) do dia 17/10/2022, na Rua 
XV de Novembro, nº. 545, em Ipiranga – Paraná, Brasil, Concorrência Pública do tipo maior oferta. 
 
Objeto: Concessão para uso comercial remunerado, de bem público municipal, com finalidade de exploração de atividades 
possíveis, e de acordo com as especificações mínimas exigidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos. 
 
A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no 
endereço acima indicado, a partir de 14/09/2022, no horário comercial e pelo site www.ipiranga.pr.gov.br. 
 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço 
acima mencionado – Telefone/Fáx (0xx42) 3242-8500– e-mail” licitacao@ipiranga.pr.gov.br.  
 
Ipiranga – PR, 12 de setembro de 2022. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Presidente da Comissão 
de Licitação. 
 
 
 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  

ATO DE JUSTIFICATIVA 

 

Ato do Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Sr. Douglas Davi Cruz, cumprindo a determinação do artigo 5° da Lei 

Federal 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, previsto no art. 175 da 

Constituição Federal, e da outras providencias.  

CONSIDERANDO que o art. 175 da Constituição Federal, e as Leis Federais 8.666/93 e 8.987/95, determinam que 

as permissões ou concessões de serviços públicos devem ser feitas através de licitação; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal 2.739/2021, Autoriza o Executivo Municipal a firmar contrato de concessão de 

uso de bem imóvel denominado Hospital Municipal de Ipiranga - HMI. 

CONSIDERANDO que a administração, vem em uma ardorosa batalha para a implantação de serviços e 

atendimentos especializados, bem como pelo aprimoramento dos serviços prestados. Atualmente, temos o PAM 

(Pronto Atendimento Municipal), e os pacientes que necessitam de atendimento hospitalar especializado ou 

complexo, são encaminhados para outras cidades, acarretando em transtornos ao Município, bem como, aos 

pacientes, face ao deslocamento. Esta situação impôs ao Município a necessidade de reestruturação do hospital. 

A opção pela concessão da unidade hospitalar englobando a operacionalização e execução dos serviços de saúde, 

além da manutenção do próprio edifício onde está instalado o Hospital Municipal tem como fundamento o estudo dos 

modelos utilizados por diversos municípios do Estado do Paraná. 

Neste estudo realizado pelo município, demonstra a inviabilidade da adequação e funcionamento do hospital por 

meio de administração direta pelo município, confirmando as suspeitas da administração municipal que o melhor 

caminho para a operação da unidade hospitalar seria por meio de concessão de uso da estrutura física do hospital ao 

concessionário que sagrar-se vencedor em concorrência pública. 

A busca pela eficiência, efetividade e vantajosidade dos serviços de assistência médicas prestadas à população do 

Município de Ipiranga, sempre foi pautada em obedecer aos princípios e diretrizes do SUS, atendendo às políticas 

públicas definidas para a regionalização da saúde, melhorando o serviço ofertado ao usuário SUS com assistência 

humanizada e garantindo a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde. 

É importante salientar que a implantação da modelagem de Contrato de Concessão Introduz aprimoramentos aos 

mecanismos de avaliação e controle de resultados, assim como estabelece metas de produção quadrimestral, como 

também os indicadores de qualidade assistencial. Mostra-se vantajosa para a Administração Pública a concessão 

dos serviços, visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde com eficiência. 

Neste sentido, o sistema adotado de concessão reúne as condições necessárias para propiciar uma melhoria 

significativa dos serviços públicos.  

Assim, pelas razões acima descritas e em conformidade com o estudo de implantação hospitalar, considera-se 

fundamental e premente como solução, a contratação de uma concessionária para gerenciar os serviços 

assistenciais de saúde, aplicando metodologias próprias, sistemas adequados ao total funcionamento de todas 
atividades contratadas, com emprego de pessoal altamente qualificado, aquisição de novos equipamentos com 

tecnologia compatível com a necessidade do sistema de saúde, aquisição de insumos e promoção de possíveis 

subcontratações que se apresentarem necessárias.  

Deste modo, por todas essas razões, considera-se que a concessão da unidade hospitalar é não só desejável, como 

necessária, seja em relação ao Município de Ipiranga ou da macrorregional na qual o município está inserido. 

Ipiranga, 19 de agosto de 2022 

DOUGLAS DAVI CRUZ 

Prefeito Municipal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
EMÍLIA FABIANE DA SILVA FERREIRA, Pregoeira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, ADJUDICA o objeto 
constante no bojo do certame licitatório, em seus respectivos itens, suas quantidades, demais especificações técnicas, da proposta de 
preços e registros no certame, Pregão Presencial nº. 141/2022, ao vencedor, conforme as especificações abaixo. 
 
01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Processo nº 343/2022 
b) Licitação nº:            141/2022 
c) Modalidade:            Pregão Presencial 
d) Data Adjudicação:   13/09/2022 
e) Objeto da Licitação: S ontratação de empresa que se enquadre como MEI, ME E PP conforme Lei Complementar nº. 

123/2006 e Lei Complementar nº. 147/2014, para fornecimento de refeições, em atendimento às 
Secretarias de: Saúde, Adminsitração, Esportes, Educação e Cultura, Urbanismo, Obras e 
Transportes, Planejamento, Agropecuária e Assistência Social. 

 
FORNECEDOR: PATRICIA CARLA VANIN DO AMARAL - CNPJ: 15.743.774/0001-80 
Valor Total do Fornecedor: 26.760,00 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta reais). 
 
LOTE 1  
Valor Total do Lote: 26.760,00 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta reais). 

Item Especificação Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor Total 

1 Refeição tipo cardápio, composição mínima: quatro pratos quentes, dois tipos 
de carnes, dois tipos de salada, uma sobremesa, um refrigerante ou suco 
natural de 350ml. 

UN 1700 R$ 
12,00 

R$ 
20.400,00 

2 Buffet executivo contendo no mínimo: 8 tipos de salada, 4 pratos quentes, 2 
tipos de carne assada (alcatra ou filé), 1 refrigerante ou 1 suco natural de 
frutas a escolher de 350 ml. 

UN 400 R$ 
15,90 

R$ 
6.360,00 

 
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 26.760,00 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta reais). 
 
Ipiranga/PR, 13 de setembro de 2022. 

 
Emília Fabiane da Silva Ferreira 

Pregoeira 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL Nº. 142/2022 

ABERTURA E JULGAMENTO 
13/09/2022 – 09:00 HORAS 

 
Emília Fabiane da Silva Ferreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, declara DESERTO o Pregão Presencial  n.º 
142/2022, em razão de não acudir interessados. 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar nº. 123/2006 e 
Lei Complementar 147/2014, para fornecimento de materiais de consumo (manutenção geral: elétrico e ferramental), destinados a 
manutenção de prédios  públicos, pequenos reparos(muros, paredes, boca de lobo, caixas, praças, etc.), em atendimento a Secretarias: 
Educação e Cultura, Administração, Planejamento, Assistência Social, Saúde, Obras e Transportes, Esportes, Agropecuária, Meio 
Ambiente e Urbanismo e Serviços Públicos. 

 
Ipiranga - PR, 13 setembro de  2022. 
 

Emília Fabiane da Silva Ferreira  
Pregoeira 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2022
Processo Administrativo Nº 342/2022

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 29/08/2022 09:22:25

Item: 1

Descrição: Ambroxol xarope pediátrico 3 mg/mL frasco com no mínimo 120 mL, com copo medida. Código BR0446264

Unidade: Frasco Val.Ref.: 3,00
Quantidade: 1LOTE 3

Quantidade: 800
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Aminofilina ampola 24 mg/ml, ampola 10 mL BR 0292402.

Unidade: Ampola Val.Ref.: 1,71
Quantidade: 1LOTE 4

Quantidade: 500
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Amoxicilina + clavulanato de potássio 250/62,5 mg/ml. BR0271218

Unidade: Frasco Val.Ref.: 34,20
Quantidade: 1LOTE 5

Quantidade: 400
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Cetoprofeno 50mg/ml, ampola 1 mL BR0448845

Unidade: Ampola Val.Ref.: 1,89
Quantidade: 1LOTE 10

Quantidade: 1.500
Ex. ME/EPP: NÃOFRACASSADO

Item: 1

Descrição: CLOPIDOGREL 75MG. Embalagem Fracionável BR 0272045.

Unidade: Comprimido Val.Ref.: 0,39
Quantidade: 1LOTE 13

Quantidade: 300
Ex. ME/EPP: NÃOFRACASSADO

Item: 1

Descrição: Dipirona gotas 500mg/ml, frasco 20 mL BR0267205

Unidade: Frasco Val.Ref.: 2,10
Quantidade: 1LOTE 18

Quantidade: 100
Ex. ME/EPP: NÃOFRACASSADO

Item: 1

Descrição: Dopamina 5mg/ml, amp 10 mL BR0268960

Unidade: Ampola Val.Ref.: 2,79
Quantidade: 1LOTE 19

Quantidade: 100
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Dropropizina 3mg/ml, frasco com pelo menos 120 ml. BR0272602

Unidade: Frasco Val.Ref.: 22,99
Quantidade: 1LOTE 20

Quantidade: 800
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Dropropizina 1,5 Mg/Ml, xarope pediátrico, frasco c/ 120 ml, com copo medidor. Código BR0272603

Unidade: Frasco Val.Ref.: 29,38
Quantidade: 1LOTE 21

Quantidade: 800
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Flumazenil 0,1 mg/mL BR0268510

Unidade: Ampola Val.Ref.: 11,32
Quantidade: 1LOTE 24

Quantidade: 30
Ex. ME/EPP: NÃOFRACASSADO

Item: 1 Unidade: Frasco Val.Ref.: 10,52
Quantidade: 1LOTE 27

Quantidade: 10
Ex. ME/EPP: NÃOFRACASSADO
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Descrição: Gentamicina 5mg/ml solução oftálmica. BR0372372

Item: 1

Descrição: Metronidazol (IV) 5mg/ml, bolsa 100ml BR0268498

Unidade: Unidade Val.Ref.: 6,84

Quantidade: 1LOTE 33
Quantidade: 300

Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Ocitocina 5 Ui/ml amp 1 ml BR0268277

Unidade: Ampola Val.Ref.: 1,96
Quantidade: 1LOTE 34

Quantidade: 50
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Simeticona 75mg/ml fr 15 ml BR0412965

Unidade: Frasco Val.Ref.: 2,10
Quantidade: 1LOTE 37

Quantidade: 100
Ex. ME/EPP: NÃODESERTO

Item: 1

Descrição: Salbutamol solução oral 0m4 mg/mL frasco 120 mL. BR0292331-2

Unidade: Frasco Val.Ref.: 1,92
Quantidade: 1LOTE 39

Quantidade: 400
Ex. ME/EPP: NÃOFRACASSADO

2 de 2Gerado em: 13/09/2022 09:42:57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
CONTRATO Nº. 274/2022 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 221/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 85/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E 
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR, TENDO COM OBJETO  ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA 
ESTUDANTES EM ATIVIDADES NO ENSINO SUPERIOR, TÉCNICO E ENSINO MÉDIO, EM ENTENDIMENTO AO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui objeto deste termo: administração de estágios para estudantes em atividades no Ensino Superior, Técnico e Ensino Médio, 
em entendimento ao Departamento de Recursos Humanos, do Município de Ipiranga/PR. de acordo com o Termo de Referência 
constante nos Anexos I: Lotes nº 01 e 02, do Edital de Pregão Eletrônico nº. 85/2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 
Considerando que nas escolas do Município têm alunos portadores de Distrofia Muscular de Duchenne e Autismo, que consiste na 
perda da força muscular progressiva, dificultando a independência do portador ao longo da vida; Considerando a Lei nº 12.764/2012, 
que determina a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é obrigatória a presença 
de um acompanhante especializado nos casos em que a necessidade for provada. O Município dispõe de Estagiários para função de 
acompanhante em salas de aula, porém, estes Estagiários solicitam um valor maior da bolsa, sendo 04 Estagiários com valor da bolsa 
R$ 1.100,00 e 01 com R$ 1.500,00. De acordo com o Artigo 65, I da Lei Federal nº. 8666/93, fica incluído os valores diferenciados,  
para a execução do objeto contratado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, na forma das especificações seguintes: 
 

Item Descrição QTD. 
1 Taxa Administrativa sobre o salário dos estagiários que trabalham 30 horas semanais. Valor salarial: R$ 1.000,00 

e auxilio transporte de R$ 100,00. Estimativa da quantidade de estagiários: 04. 
4 

2 Taxa Administrativa sobre o salário dos estagiários que trabalham 20 horas semanais. Valor salarial: R$ 1.400,00 
e auxilio transporte de R$ 100,00. Estimativa da quantidade de estagiários: 01 

1 

 
Item Descrição QTD. 

1 Taxa Administrativa sobre o salário dos estagiários com carga horária de trabalho de 30 horas semanais. Valor 
salarial: R$ 725,00 e auxilio transporte de R$ 100,00. Estimativa da quantidade de estagiários: 70. 

70 

2 Taxa Administrativa sobre o salário dos estagiários com carga horária de trabalho de 30 horas semanais. Valor 
salarial: R$ 450,00 e auxilio transporte de R$ 100,00. Estimativa da quantidade de estagiários: 30. 

30 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
As despesas decorrentes do presente contrato serão levadas à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.001.04.122.0002.2.004.3.1.90.13.00.00. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:  
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento inicial celebrado entre as partes, na data de 25/07/2022, 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, 13 de setembro de 2022. 
 
CONTRATANTE: 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
 
CONTRATADA: 
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA - CIEEPR 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

TOTAL DO PROCESSO: 114.111,85

Item: 1

Descrição: Acetilcisteína Solução injetável 100 mg/mL. BR0335091.

Quantidade: 500 Valor Unit.: 3,38

Unidade: Ampola

Total Item: 1.690,00

Marca: União Química Modelo: Genérico
Quant.: 1 Total: 1.690,00LOTE 1 3,38Num: 039

NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34.772.843/0001-28 1.690,00

Item: 1

Descrição: Ácido tranexâmico 250 mg/5ml, injetável BR 0327566.

Quantidade: 300 Valor Unit.: 5,00

Unidade: Ampola

Total Item: 1.500,00

Marca: BLAU Modelo: GENERICO
Quant.: 1 Total: 1.500,00LOTE 2 5,00Num: 097

Item: 1

Descrição: Gliconato de cálcio 1000mg/10ml. BR 0270019.

Quantidade: 200 Valor Unit.: 2,33

Unidade: Ampola

Total Item: 466,00

Marca: HALEX ISTAR Modelo: GLICONATO DE CALCIO
Quant.: 1 Total: 466,00LOTE 28 2,33Num: 073

FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 37.714.493/0001-31 1.966,00

Item: 1

Descrição: Azitromicina 500mg, cápsula. Embalagem fracionável. BR0267140.

Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 1,05

Unidade: Comprimido

Total Item: 1.050,00

Marca: MEDQUIMICA Modelo: CPR

Quant.: 1 Total: 1.050,00LOTE 6 1,05Num: 092

Item: 1

Descrição: Furosemida 20mg/ml, amp 2 ml BR0267666

Quantidade: 500 Valor Unit.: 2,89

Unidade: Ampola

Total Item: 1.445,00

Marca: HYPOFARMA Modelo: AMP
Quant.: 1 Total: 1.445,00LOTE 26 2,89Num: 045

CAVALLI COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP 32.743.242/0001-61 2.495,00

Item: 1

Descrição: Benzilpenicilina 1.200.000 UI, fr/amp. BR 0270612.

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 8,70

Unidade: Ampola

Total Item: 17.400,00

Marca: EUROFARMA
1004306860064

Modelo: EUROFARMA
1004306860064

Quant.: 1 Total: 17.400,00LOTE 7 8,70Num: 009

Quant.: 1 Total: 8.610,00LOTE 15 2,87Num: 072

MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A 07.752.236/0001-23 26.010,00

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2022
Processo Administrativo Nº 342/2022

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 29/08/2022 09:22:25
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Item: 1

Descrição: Dexametasona 4mg/ml, amp 2,5 mL. BR0292427.

Quantidade: 3.000 Valor Unit.: 2,87

Unidade: Ampola

Total Item: 8.610,00

Marca: HYPOFARMA
1038700470029

Modelo: HYPOFARMA
1038700470029

Item: 1

Descrição: Betametasona (dipropionato + difosfato) 5 mg/ml + 2 mg/ml, amp 1 ml. BR 0270590.

Quantidade: 500 Valor Unit.: 5,249

Unidade: Ampola

Total Item: 2.624,50

Marca: EUROFARMA Modelo: 1004311460044
Quant.: 1 Total: 2.624,50LOTE 8 5,249Num: 017

NOVA MEDICAMENTOS LTDA 41.365.113/0001-78 2.624,50

Item: 1

Descrição: Ceftriaxona 1 G IM/IV - BR 0442701

Quantidade: 5.000 Valor Unit.: 5,00

Unidade: Frasco

Total Item: 25.000,00

Marca: ABL / ANTIBIÓTICOS DO 
BRASIL

Modelo: FRAS

Quant.: 1 Total: 25.000,00LOTE 9 5,00Num: 033

GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10.596.721/0001-60 25.000,00

Item: 1

Descrição: Cetoprofeno IV 100mg BR0448844

Quantidade: 2.000 Valor Unit.: 4,19

Unidade: Frasco

Total Item: 8.380,00

Marca: CRISTALIA
1029803200033

Modelo: CETOPROFENO 100MG CX 
C/50FA IV GEN

Quant.: 1 Total: 8.380,00LOTE 11 4,19Num: 074

Item: 1

Descrição: Cloranfenicol (0,01g/G) + Colagenase (0,6 UI/g) bisnaga 30g. Código BR0270495

Quantidade: 50 Valor Unit.: 17,00

Unidade: Bisnaga

Total Item: 850,00

Marca: CRISTALIA
1.0298.0505.010-1

Modelo: KOLLAGENASE
C/CLORANFENICOL CX/10BGX30GR

Quant.: 1 Total: 850,00LOTE 14 17,00Num: 029

Item: 1

Descrição: Epinefrina/ Adrenalina 1mg/ml, amp 1mL BR0268255

Quantidade: 300 Valor Unit.: 1,29

Unidade: Ampola

Total Item: 387,00

Marca: HIPOLABOR
1.1343.0001.001-6

Modelo: ADREN 1MG/ML IM/IV/SC CX 
C/100AP X 1ML

Quant.: 1 Total: 387,00LOTE 22 1,29Num: 002

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0005-72 9.617,00

Item: 1

Descrição: CIPROFLOXACINO 2 MG/ML, FRASCO 100 ML BR0292418.

Quantidade: 500 Valor Unit.: 18,416

Unidade: Frasco

Total Item: 9.208,00

Marca: HALEXISTAR Modelo: CIPROBACTER

Quant.: 1 Total: 9.208,00LOTE 12 18,416Num: 054

Item: 1

Descrição: Dipirona 500mg/ml, amp 2 mL BR0268252

Unidade: Ampola Marca: TEUTO Modelo: GENERICO
Quant.: 1 Total: 6.060,00LOTE 17 2,02Num: 075

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54 20.688,35
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MUNICIPIO DE IPIRANGA
IPIRANGA-PR

Quantidade: 3.000 Valor Unit.: 2,02 Total Item: 6.060,00

Item: 1

Descrição: Fosfato de sódio monobásico + f. s. dibásico 160mg/ml + 60mg/ml, fr 130 ml. BR0267328

Quantidade: 50 Valor Unit.: 5,883

Unidade: Frasco

Total Item: 294,15

Marca: NATULAB Modelo: L-ENEMA
Quant.: 1 Total: 294,15LOTE 25 5,883Num: 046

Item: 1

Descrição: Hidrocortizona succinato 500mg BR. BR 0342135.

Quantidade: 800 Valor Unit.: 5,26

Unidade: Frasco

Total Item: 4.208,00

Marca: TEUTO Modelo: ANDROCORTIL

Quant.: 1 Total: 4.208,00LOTE 30 5,26Num: 030

Item: 1

Descrição: Metoclopramida 5mg/ml amp 2 ml BR0267310

Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 0,683

Unidade: Ampola

Total Item: 683,00

Marca: HALEXISTAR Modelo: NOPROSIL
Quant.: 1 Total: 683,00LOTE 32 0,683Num: 073

Item: 1

Descrição: Vitamina-K- Fitomenadiona 10mg/ml, amp 1 ml BR0292399

Quantidade: 100 Valor Unit.: 2,352

Unidade: Ampola

Total Item: 235,20

Marca: HIPOLABOR Modelo: ESKAVIT
Quant.: 1 Total: 235,20LOTE 38 2,352Num: 046

Item: 1

Descrição: Dipirona cpr 500mg. BR0267203

Quantidade: 30.000 Valor Unit.: 0,155

Unidade: Comprimido

Total Item: 4.650,00

Marca: GREENPHARMA Modelo: GENÉRICO
Quant.: 1 Total: 4.650,00LOTE 16 0,155Num: 081

Item: 1

Descrição: Pregabalina 75mg. Código BR0388712

Quantidade: 30.000 Valor Unit.: 0,44

Unidade: Comprimido

Total Item: 13.200,00

Marca: MEDQUÍMICA Modelo: PREGABALINA
Quant.: 1 Total: 13.200,00LOTE 35 0,44Num: 013

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

81.706.251/0001-98 17.850,00

Item: 1

Descrição: Etomidato 2mg/ml frasco ampola de 10ml. Solução injetável BR 0270116

Quantidade: 100 Valor Unit.: 14,10

Unidade: Ampola

Total Item: 1.410,00

Marca: BLAU Modelo: BLAU
(GENERICO)/1163700760016

Quant.: 1 Total: 1.410,00LOTE 23 14,10Num: 056

Item: 1

Descrição: Hidrocortizona succinato 100mg BR0342135

Quantidade: 800 Valor Unit.: 4,37

Unidade: Frasco

Total Item: 3.496,00

Marca: FRESENIUS Modelo: GLIOCORT/1004101870092
Quant.: 1 Total: 3.496,00LOTE 29 4,37Num: 002

Quant.: 1 Total: 250,00LOTE 31 1,25Num: 091

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 6.171,00
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Item: 1

Descrição: Ipratrópio brometo (atrovent) 0,25mg/ml, fr 20ml BR0268331

Quantidade: 200 Valor Unit.: 1,25

Unidade: Frasco

Total Item: 250,00

Marca: PRATI DONADUZZI Modelo: PRATI
(GENERICO)/1256800900026

Item: 1

Descrição: Prometazina 50mg/2ml, amp 2 mL BR0267769

Quantidade: 500 Valor Unit.: 2,03

Unidade: Ampola

Total Item: 1.015,00

Marca: HIPOLABOR Modelo:
PROMETAZOL/1134302020061

Quant.: 1 Total: 1.015,00LOTE 36 2,03Num: 083

_________________________________________________________________________
AUTORIDADE: DOUGLAS DAVI CRUZ

_________________________________________________________________________
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS
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PORTARIA Nº 405 
De 13 de setembro de 2022 

       
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, resolve 
 
DESIGNAR 
 
O Sr. EDILBERTO PEREIRA FILHO, portador da CIRG 5.775.360-9/PR e CPF nº 004.081.739-39, ocupante do cargo de provimento 
em comissão de Assessor de Gabinete, para responder pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no período de 12/09/2022 a 
01/10/2022 – 20 dias. 

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

 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 406 
De 13 de setembro de 2022 

       
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69, resolve 
 
NOMEAR 
 
O servidor PEDRO WELLITON ROSA, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário, para responder INTERINAMENTE nos cargos de agente político de Secretário Municipal de Urbanismo e Serviços 
Públicos no período de 12/09/2022 a 11/10/2022, e no cargo de agente político de Secretário Municipal de Planejamento no período 
de 13/09/2022 a 02/10/2022. 

   

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

 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
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