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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

LEI COMPLEMENTAR Nº 46, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

Súmula:  Estabelece regras de Recuperação Fiscal – REFIS para o ano de 2023, almejando recuperar créditos do 
Município existentes em face dos contribuintes de Ipiranga, e dá outras providências. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei Complementar: 

 
LEI COMPLEMENTAR 

 
Art. 1° - Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Ipiranga - REFIS Municipal 

2022, destinado a promover a regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos do sujeito passivo, pessoa 
física ou jurídica, relativos a créditos municipais, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade 
suspensa ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até a publicação da presente Lei, sejam decorrentes de obrigação 
própria, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no programas de parcelamento anteriores. 

§ 1° Ficam excluídos deste programa os créditos municipais relativos ao Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis - ITBI. 

§ 2° A adesão ao programa e a consolidação do crédito na forma da Lei, não prejudica o lançamento 
de créditos relativos a fatos geradores cuja ocorrência venha a ser verificada posteriormente, enquanto não extinto o 
direito da Fazenda Pública de constituir o crédito. 

§ 3º Este programa não gera crédito para sujeitos passivos que (se mantiveram em dia com suas 
obrigações fiscais.  

§ 4º O programa será administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal em conjunto com a Assessoria 
Jurídica do Município. 

Art. 2° - O ingresso no REFIS MUNICIPAL 2022 dar-se-á por opção do sujeito passivo, pessoa física ou 
jurídica, que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos, através de requerimento específico, 
em formulário próprio, elaborado pela Secretaria da Fazenda Municipal nos termos disciplinados nesta Lei, 
acompanhada da seguinte documentação: 

I - PESSOAS FÍSICAS: 

a) Documento de Identificação; 

b) CPF. 

II-PESSOAS JURÍDICAS: 

a) Contrato Social; 

b) Documento de Identificação dos Sócios. 

§1 º 0 A opção deverá ser formalizada no período compreendido entre 10 de novembro a 15 de 
dezembro de 2022, sendo tacitamente homologada pela Secretaria da Fazenda Municipal. 

§2º Não poderão optar pelo REFIS MUNICIPAL 2022, os órgãos da administração pública direta, as 
fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as autarquias. 

§3º No caso de créditos ajuizados o optante deverá comprovar previamente o pagamento das custas 
processuais, honorários advocatícios, e demais cominações legais. 

Art. 3° - A opção pelo REFIS MUNICIPAL 2022 implica na inclusão da totalidade dos débitos em nome 
do sujeito passivo, na confissão irrevogável e irretratável da dívida, na aceitação plena e irretratável de todas as 
condições estabelecidas, e sujeita o optante ao pagamento regular das parcelas do débito consolidado.  

§ 1° A opção implica, ainda, na manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar 
fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal, cuja suspensão, formalizado o parcelamento, será 
requerida pela Procuradoria do Município. 

§ 2º A não inclusão ao programa de determinado débito do sujeito passivo, dependerá de fundamentado 
esclarecimento das razões, instruído com a pertinente documentação, e decisão da Secretaria da Fazenda Municipal. 

Art. 4º - O débito consolidado será pago à vista ou em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e 
sucessivas, vencíveis até o último dia útil de cada mês, sendo o valor de cada parcela determinado pela divisão do 

montante consolidado pelo número de parcelas pretendidas pelo optante, obedecido o valor mínimo de 1 VRM (Valor 
de Referência Municipal). 

§ 1° O débito remanescente de programas de parcelamento anteriores será pago à vista ou em até 6 
(seis) parcelas mensais. 

§ 2° A manutenção em aberto de 2 (duas) parcelas, consecutivas ou não, implicará na imediata rescisão 
do parcelamento e, se for o caso, o prosseguimento da cobrança, automaticamente, não sendo necessária a prévia 
notificação do optante pelo REFIS a respeito da decisão. 

§ 3° O pagamento à vista ou da primeira parcela do débito consolidado deverá ser efetuado no mesmo 
dia da opção, sob pena de imediata rescisão da opção e exclusão do programa, nos termos do art. 4°. 

Art. 5º - O parcelamento do débito consolidado ou pagamento em cota única implicará na anistia dos 
valores correspondentes a juros moratórios e multa de mora apurados até a data da consolidação, nos seguintes 
percentuais: 

I - Cota Única: 100% (cem por cento); 

II - Em até 3 vezes: 70% (setenta por cento); 

III - Em até 6 vezes: 50% (cinquenta por cento);  

IV - Em até 10 vezes: 20% (vinte por cento). 

§ 1º Os benefícios previstos nesta Lei não serão cumulativos com qualquer outro admitido em legislação 
própria. 

§ 2° A opção para pagamento dos créditos tributários em parcela única, se dará com emissão do 
Documento de Arrecadação Municipal - DAM - para pagamento no mesmo dia. 

Art. 6° - A critério do sujeito passivo, este poderá incluir no REFIS MUNICIPAL 2022 eventuais saldos 
de parcelamento em andamento, desde que obedecidos os valores mínimos previstos no art. 4°, nos termos do § 1° do 
art. 4°. 

Art. 7° - O sujeito passivo será excluído do REFIS MUNICIPAL 2022 diante da ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses: 

I - Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei; 

II - Cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que incorpora a 
parte do património permanecerem estabelecidas no Município de Ipiranga e assumirem solidariamente com a cindida 
as obrigações do REFIS MUNICIPAL 2022; 

III - Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair 
receita do sujeito passivo optante, devidamente comprovado, após exaurirem-se os prazos para a ampla defesa do 
contribuinte e sentença transitada em julgado.  

Parágrafo Único - A exclusão do sujeito passivo do REFIS MUNICIPAL 2022 acarretará a exigibilidade 
da totalidade do débito confessado e não pago, aplicando-se sobre o montante devido os acréscimos legais, previstos 
na legislação municipal, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, executando-se, automaticamente, as 
garantias eventualmente prestadas, sendo vedada a restituição de importância já recolhida em face do disposto nesta 
Lei. 

Art. 8° - A inclusão de débitos no REFIS MUNICIPAL 2022 fica condicionada, ainda, ao pedido de 
extinção dos processos administrativos e judiciais, cujo objeto verse sobre débitos municipais,  com renúncia do sujeito 
passivo ao direito sobre que se funda seu pedido em que figure o mesmo no polo ativo contra o Município. 

Parágrafo Único - Na extinção dos processos de que trata o caput deste artigo, deverá o optante 
suportar as custas processuais e os honorários de sucumbência eventualmente existentes. 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
Ipiranga, 11 de novembro de 2022. 

 
Douglas Davi Cruz 

Prefeito 
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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
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PORTARIA Nº 464 
De 10 de novembro 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 
 
Conceder ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo, o Adicional Quinquênio de mais 5% (cinco por cento) sobre os 
vencimentos básicos, em conformidade com os anos de efetivo serviço nesta Municipalidade: 

 
MAT SERVIDOR PERCENTUAL 

10261 VALDEMAR JORGE DUARTE 15,00% 

 
 
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se 
 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
 

 

 

 
 
 
 
MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 
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PORTARIA Nº 465 
De 10 de novembro 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, e 
Considerando a Lei municipal n.º: 1.776 de 16 de janeiro de 2.008, bem como o Memorando 346/2022 da Secretaria Municipal de 
Saúde, 
 
RESOLVE 
 
Conceder à servidora DILCEIA APARECIDA CORREIA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, Licença 
Especial de 90 (noventa) dias para usufruir no período de 29 de novembro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023, referente ao período 
aquisitivo de 2017/2022. 

  

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se. 
 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
 
 

 
 

           
 
 
 
 
MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 
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PORTARIA Nº 466 
De 10 de novembro 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, e considerando a solicitação da Secretaria, resolve,  

 
CONCEDER 

 
Férias ao servidor, conforme abaixo: 
Juliano Pinow, 2020/2021 – 14/11 a 23/11/2022 – 10 dias 
Manoel Antonio Moreira Neto, 2018/2019 – 16/11 a 29/11/2022 – 14 dias 
Eliane Lepka Barbosa, 2021/2022 – 18/11 a 02/12/2022 – 15 dias 
Orlando Schimanski, 2020/2021 – 21/11 a 05/12/2022 – 15 dias 
 
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se.  
 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE EDITAL 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 24/2022 
 
O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, com sede na Rua XV de Novembro, nº. 545, Centro, Cep: 84450-000, 
nesta cidade, através do presidente da Comissão Permanente Licitação o Sra. Eliane Gottems, devidamente designada 
pela Portaria nº. 340/2022, torna público que fará realizar, junto ao Departamento de Licitação, do Município de Ipiranga, 
situado no horário e endereço a seguir mencionados, CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de acolhimento voluntário de pessoas com problemas associados ao uso, abuso ou dependência de substancias 
psicoativas - SPA , em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Os interessados deverão protocolar sua documentação junto ao Departamento de Licitação, na Rua XV de Novembro, n°. 
545, Centro, Ipiranga/Pr, no horário das 08h30min às 12h00m e das 13h00min às 17h00min, a Proposta e toda a 
documentação necessária para o Credenciamento.  
 
O credenciamento poderá ser solicitado a partir de 16 de novembro de 2022 até 31 de janeiro de 2023. 
 
A primeira sessão de abertura dos envelopes das proponentes que protocolaram seus requerimentos manifestando 
interesse no credenciamento, será realizada no dia 12 de dezembro de 2022 às 10:30 horas.  
 
O edital completo com seus anexos, adendos, alterações, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e 
site: www.ipiranga.pr.gov.br, podendo ser solicitados através do e-mail licitacao@ipiranga.pr.gov.br. 
 
Demais informações: e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br e Fax: 0xx42 3242-8500. 
 
Ipiranga - PR, 10 de novembro de 2022. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Presidente da Comissão 
de Licitação 
 
 
 
 



PÁGINA - 3

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 14 DE NOVEMBRO DE 2022ANO 8 - EDIÇÃO Nº 1703

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

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 174/2022 
 
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 canaletas  para o Centro de Eventos, em atendimento a 
Secretaria de Agropecuária.. 
 
O Município de Ipiranga, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designado pela Portaria nº. 341/2022, torna público 
para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será 
realizada no dia 25 de novembro de 2022, às 14:00 horas, (horário de Brasília) no portal bllcompras.com, conforme 
especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n°. 174/2022. 
 
O EDITAL na íntegra, seus anexos, encontram-se à disposição de interessados junto ao Departamento de Licitação na 
Rua XV de Novembro, 545, no Município de Ipiranga/PR  e no e site: www.ipiranga.pr.gov.br e bllcompras.com. 
Informações pelo Fone: (42) 3242-8500 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 2022. 
 
ELIANE GOTTEMS 
Pregoeira. 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO  Nº. 167/2022 
 
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. 167/2022, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às 
Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
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 contratação de empresa de segurança não armada, em 
atendimento a Secretaria de Agropecuária. 
 
FORNECEDOR: J.H. EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ: 02.418.955/0001-99 
Valor Total do Fornecedor: 42.480,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais). 
 
LOTE 1  - Valor Total do Lote: 42.480,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais). 
 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Serviços de segurança não armada. D 144 R$ 295,00 R$ 42.480,00 

 
Ipiranga/PR, 11 de novembro de 2022. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTAO DO PARANA  
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 427/2022 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: J.H. EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 02.418.955/0001-99, com sede na RUA ANANIAS, 133, Cep: 84900000, Bairro: CENTRO, na cidade de 
IBAITI/PR 
 
OBJETO: prestação de serviços de segurança não armada, em atendimento a Secretaria de Agropecuária. 
 
VALOR CONTRATADO: 42.480,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial  n°. 167/2022 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e suas alterações 
posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
12.001.20.606.0022.2.067.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
12.001.20.606.0022.2.067.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
VIGÊNCIA: 11 de novembro de 2022 a 11 de janeiro de 2023. 
  
DATA DE ASSINATURA: 11 de novembro de 2022 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 11 de novembro de 2022. 
 
Assinaturas: 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
J.H. EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA 
(Contratada) 
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