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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA  
ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2501 de 19 de outubro de 2017 
 
Súmula: Dispõe sobre a LDO – lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Anual do Município para o 
exercício de 2018. 
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Da Estrutura e Organização 
 
Art. 1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da 
Constituição Federal. Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos: 
 
I - Anexo I – Conferência de Receitas e Conferência de Despesas; 
 
II - Anexo II – Programas Finalísticos; 
 
III - Anexo III – Resumo das Ações por Função/Subfunção. 
 
Art. 2° - O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos 
estratégicos definidos para o período do Plano. 
 
Art. 3º - Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e 
nas leis que as modifiquem. 
 
Art. 4° - Para efeito desta Lei, entende-se por: 
 
I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do 
objetivo nele estabelecido, sendo classificado como: 
 
a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados 
passíveis de aferição por indicadores; 
 
b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Município, para a 
gestão de políticas e para o apoio administrativo e financeiro. 
 
II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não-
orçamentária, sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em: 
 
a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas 
no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; 
 
b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se 
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; 
 
c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo 
federal, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 
 
Art. 5° - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à 
programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais, ressalvado o disposto no § 2º do art. 
6°. 
 
Art. 6° - Somente poderão ser contratadas operações de crédito externo para o 
financiamento de ações orçamentárias integrantes desta Lei. 
 
Parágrafo 1° - As operações de crédito externo que tenham como objeto o financiamento de projetos terão como limite contratual o 
valor total estimado desses projetos. 
 
Parágrafo 2° - Os desembolsos decorrentes das operações de crédito externo de que trata o caput deste artigo estão limitados, no 
quadriênio 2018-2021, aos valores financeiros previstos para as ações orçamentárias constantes deste Plano. 
 
Art 7° - Projeto de valor total estimado igual ou superior a dois milhões de reais, deverá constituir projeto orçamentário específico, 
no nível de título, vedada sua execução à conta de outras programações. 
 
Parágrafo único. Para projeto de caráter plurianual, custeado em dotação destinada a transferências voluntárias para o 
financiamento de projetos de investimento apresentados pelo Município, o disposto no caput se aplicará para o projeto de lei 
orçamentária do ano subsequente à assinatura do convênio ou contrato de repasse. 
 
Da Gestão do Plano 
 
Art. 8° - A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a 
implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas. 

  
 

 
 
Art. 9° - O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, com 
característica de sistema estruturador de governo. 
 
Art. 10° - Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual 2018-2021. 
 
Art. 11° - Considera-se, para efeito deste Plano, como Projetos de Grande Vulto: 
 
I – Ações orçamentárias do tipo projeto/atividade, financiadas com recursos do orçamento de investimento das estatais, de 
responsabilidade de empresas de capital aberto ou de suas subsidiárias, cujo valor total estimado seja igual ou superior a dois 
milhões de reais; 
 
II – Ações orçamentárias do tipo projeto/atividade, financiadas com recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade ou com 
recursos do orçamento das empresas estatais que não se enquadrem no disposto na alínea anterior, cujo valor total estimado seja 
igual ou superior a dois milhões de reais. 
 
Art. 12° - A execução de projetos de grande vulto fica condicionada à avaliação prévia de sua viabilidade técnica e 
socioeconômica. 
 
Art. 13° - As ações de desenvolvimento integram as prioridades da Administração Pública Municipal e terão tratamento 
diferenciado durante o período de execução do Plano Plurianual 2018-2021, na forma do disposto neste Capítulo. 
 
Parágrafo Primeiro - As ações integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social são as definidas nas informações 
complementares enviadas a Câmara Municipal na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Parágrafo Segundo - As ações não-orçamentárias e ações integrantes do Orçamento de Investimento das Estatais serão 
acrescidas às informações complementares enviadas ao Legislativo Municipal na forma definida na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 
Art. 14° - O Poder Executivo fica autorizado a suplementar dotações orçamentárias consignadas para atendimento de ações 
projetos e atividades, mediante o remanejamento de até 15% (quinze por cento) do montante das dotações alocadas nos 
Programas nas leis orçamentárias anuais. 
 
Art. 15° - Os limites mínimos de contrapartida, fixados nas leis de diretrizes orçamentárias, poderão ser reduzidos mediante 
justificativa do titular do órgão concedente, que deverá constar do processo correspondente. 
 
Art. 16º - As ações relativas aos Programas somente poderão ser empenhadas mediante autorização e na forma estabelecida pelo 
Poder Executivo. 
 
Art. 17º - Os Órgãos de Administração e Planejamento, e de Finanças processarão o cadastramento dos empreendimentos, as 
licitações e a autorização de empenho de que trata o artigo anterior e o monitoramento das execuções física, orçamentária e 
financeira de cada empreendimento e respectivos contratos e convênios, juntamente com os órgãos responsáveis e titulares do 
convênio ou da dotação orçamentária. 
 
Parágrafo Ùnico - O Órgão de Administração e Planejamento definirá os requisitos, critérios e condições diferenciadas para o 
cumprimento do disposto neste artigo em função de faixas de valor e tipos de intervenção, por segmento ou setor. 
 
Das Revisões e Alterações do Plano 
 
Art. 18° - A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo 
Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual. 
 
Parágrafo Primeiro - Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados ao Legislativo Municipal até 31 de agosto de 2018, 
2019 e 2020. 
 
Parágrafo Segundo - Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no mínimo, na hipótese de: 
 
I – inclusão de programa:  
 
A) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira 
atender com o programa proposto; 
 
B) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto; 
 
II – alteração ou exclusão de programa: 
 
A)  exposição das razões que motivam a proposta. 
 
Parágrafo Terceiro - Considera-se alteração de programa: 
 
I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa; 
 
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias; 
 
III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias. 
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Parágrafo Quarto - As alterações previstas no inciso III do § 3º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou de seus 
créditos adicionais, desde que mantenham a mesma codificação e não modifiquem a finalidade da ação ou a sua abrangência 
geográfica. 
Parágrafo Quinto - A inclusão de ações orçamentárias de caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio de lei de créditos 
especiais desde que apresente, em anexo específico, as informações referentes às projeções plurianuais e aos atributos 
constantes do Plano. 
 
Art. 19º - O Poder Executivo fica autorizado a: 
 
I – alterar o órgão responsável por programas e ações; 
 
II – alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices; 
 
III – incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas, no caso de ações não orçamentárias; 
 
IV – adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de 
medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual. 
 
Do Monitoramento e Avaliação 
 
Art. 20º - O Poder Executivo instituirá o Modelo de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2018-2021, sob a coordenação 
do Órgão da Administração ou Planejamento, competindo-lhe a definição de diretrizes e orientações técnicas para seu 
funcionamento. 
 
Art. 21° - Os Órgãos do Poder Executivo responsáveis por programas, deverão manter atualizadas, durante cada exercício 
financeiro, na forma estabelecida pelo Órgão de Administração e Planejamento, as informações referentes à execução física das 
ações orçamentárias e à execução física e financeira das ações não-orçamentárias constantes dos programas sob sua 
responsabilidade. 
 
Parágrafo Primeiro - Para efeito de subsídio aos processos de tomada e prestação de contas, os registros no modelo de 
informações gerenciais e de planejamento serão encerrados até 15 de março do exercício subsequente ao da execução; 
 
Parágrafo Segundo - Aplica-se ao órgão do Poder Legislativo, responsáveis por programas, o disposto no caput e no parágrafo 
primeiro deste artigo. 
 
Art. 22° - O Poder Executivo enviará ao Legislativo Municipal até o dia 15 de 
setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano, que conterá: 
 
I – avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o 
caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados; 
 
II – demonstrativo, na forma dos Anexos I e II desta Lei, contendo, para cada programa a execução física e orçamentária das 
ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano; 
 
III – demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais 
previstos; 
 
IV – avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, 
indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias; 
 
V – as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, para os três exercícios subsequentes ao da proposta orçamentária 
enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, das novas ações orçamentárias 
previstas e das ações não-orçamentárias, inclusive as referidas nos artigos 25 e 26 desta Lei. 
 
Parágrafo único - As estimativas de que trata o inciso V são referências para fins do cumprimento do disposto no inciso IV, § 2o, 
art. 7o, da Lei no 8.666, de 1993, e no art.16 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000. 
 
Da Participação Social 
 
Art. 23º - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano de que 
trata esta Lei. 
 
Art. 24° - O Órgão de Administração e Planejamento garantirá o acesso, às informações constantes do sistema de informações 
gerenciais e de planejamento para fins de consulta pela sociedade. 
 
Disposições Gerais 
 
Art. 25° - A Lei orçamentária para 2018 poderá autorizar o Poder Executivo e o Legislativo a procederem a remanejamentos, dentro 
de cada projeto, atividade ou operação especial, do saldo das dotações dos seus grupos de natureza ou elementos de despesa. 
 
Art. 26° - Ficam dispensadas de discriminação nos anexos a que se refere o art. 1°: 
 
I – as atividades e as operações especiais cujo valor total para o período do Plano seja inferior a setenta e cinco milhões de reais; 
 
II – os projetos cujo custo total estimado seja inferior ao limite estabelecido no art. 7º. 
 

  
 

 
Parágrafo único. As ações orçamentárias que se enquadrarem em um dos critérios estabelecidos nos incisos I e II do caput 
comporão o “Somatório das ações detalhadas no Orçamento/ Relatório Anual de Avaliação”, constante de cada programa. 
 
Art. 27. O Poder Executivo divulgará, pela Internet, pelo menos uma vez em cada um dos anos subsequentes à aprovação do 
Plano, em função de alterações ocorridas: 
 
I – texto atualizado da Lei do Plano Plurianual; 
II – anexos atualizados incluindo a discriminação das ações a que se referem os arts. 25 e 26, em função dos valores das ações 
aprovadas pelo Congresso Nacional; 
III – relação atualizada das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, com sua programação 
plurianual. 
 
Parágrafo único. As ações não-orçamentárias que contribuam para os objetivos dos programas poderão ser incorporadas aos 
anexos a que se refere o inciso II ou apresentadas em anexo específico, devidamente identificadas. 
 
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2017. 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO  
CONTRATO nº. 301/2017 

DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA – CNPJ/MF nº. 76.175.934/0001-26 
 
CONTRATADA: MEDPRIME CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE LTDA - ME - CNPJ/MF nº. 23.481.981/0001-
31. 
 
OBJETO: Contratação de empresa (s) para prestação de  serviços médicos, sendo um profissional 
Clínico Geral para atendimento ao ESF (Estratégia Saúde da Família) e um profissional de fisioterapia. 
 
VALOR CONTRATADO: R$ 109.758,96 (cento e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa 
e seis centavos) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial n°. 165/2017, Lei Federal n.º 10.520/2002 e Lei Federal n° 
8666/93 de 21/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
06.002.10.301.0602.1.065.3.3.90.30.00.00. - 309 - MATERIAL DE CONSUMO 
06.002.10.301.0602.2.067.3.3.90.34.00.00. - 1000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 
DECORRENTES DE CONTRATO 
06.002.10.301.0602.2.067.3.3.90.34.00.00. - 303 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 
DECORRENTES DE CONTRATO 
06.002.10.301.0602.2.067.3.3.90.34.00.00. - 3303 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 
DECORRENTES DE CONTRATO 
06.002.10.301.0602.2.067.3.3.90.34.00.00. - 495 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 
DECORRENTES DE CONTRATO 
06.005.10.302.0601.2.037.3.3.90.34.00.00. - 303 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 
DECORRENTES DE CONTRATO 
08.002.12.361.0807.2.072.3.1.90.11.00.00. - 1000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL 
VIGÊNCIA: 11 de outubro de 2017 a 11 de abril de 2018. 
DATA DE ASSINATURA: 11 de outubro de 2017 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
Ipiranga/PR, 11 de outubro de 2017. 
Assinaturas: 

LUIZ CARLOS BLUM 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
MEDPRIME CLÍNICA GESTÃO E SAÚDE LTDA - ME 

LUÍS SILVA DOS SANTOS 
(Contratada) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA  
ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2502 de 19 de outubro de 2017 

 
Súmula: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021. 
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

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

Município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2018 compreendendo: 

I - as metas e prioridades da administração municipal; 

II - as metas fiscais; 

III - a estrutura e organização dos orçamentos; 

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

V - as disposições relativas à dívida pública municipal; 

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

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

VIII - diretrizes para o Poder Legislativo; 

IX - as disposições gerais. 

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

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

 
Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2018, são as especificadas neste artigo e no documento 

“Anexo de Prioridades e Metas para 2018”, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2018, 
não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas”. 

§ 1º. Integra esta Lei também o Anexo de Metas Fiscais, elaborado conforme orientações constantes do manual 
aprovado pela Portaria STN nº 495/2017, de 06/06/2017 e instrução Normativa 89/2013 TCE - PR. 

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

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

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

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

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

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

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

§ 9º. O Município deverá aplicar pelo menos 3% (Três por cento) das receitas resultante de impostos, no fundo 
Municipal de habitação. 

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

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

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

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

IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não 
resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 

  
 

 
§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, 

projetos e operações especiais, especificando as respectivas metas e valores, bem como as unidades orçamentárias 
responsáveis pela realização da ação. 

§ 2º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária por 
programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos subtítulos. 

 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 
 

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

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

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

Art. 6º. A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas, as dotações destinadas: 
I - às ações relativas à saúde e assistência social; 
II - ao pagamento de benefícios da previdência social, para cada categoria de benefício; 
III - ao atendimento às ações de alimentação escolar; 
IV - às despesas com o desenvolvimento do ensino infantil; 
V - às despesas com o desenvolvimento do ensino fundamental; 
VI – às despesas vinculadas ao Fundo Municipal de Habitação, de interesse social; 
VII – às despesas do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
VIII - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos; 
Art. 7º. O projeto da Lei Orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará à Câmara de Vereadores até 31/10/2017, 

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

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

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

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

STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015 e Portaria STN nº 495/2017, de 06/06/2017; 
IV – demonstrativo da receita, segundo as categorias econômicas (Anexo II, da Lei 4320/64, Adendo III, da Portaria 

STN/SOF nº 5, de 25 de agosto de 2015 e Portaria STN nº 495/2017, de 06/06/2017; 
V – resumo geral da despesa, segundo as categorias econômicas (Anexo III, da Lei 4320/64, Adendo III, da Portaria 

Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016 e Portaria STN nº 495/2017, de 06/06/2017; 
VI - despesas orçamentárias, segundo Poder e unidades, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e 

modalidade de aplicação (Anexo III, da Lei 4320/64, Adendo III, da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016 e Portaria 
STN nº 495/2017, de 06/06/2017; 

VII – programa de trabalho do Governo - despesas orçamentárias por funções, subfunções, programas, 
projetos/atividades/operações especiais (Anexo IV, da Lei 4320/64 da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016  e 
Portaria STN nº 495/2017, de 06/06/2017); 

VIII - despesas orçamentárias por funções, subfunções, programas, projetos/atividades/operações especiais (Anexo VII, 
da Lei 4320/64 da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016  e Portaria STN nº 495/2017, de 06/06/2017; 

 IX - despesas orçamentárias por funções, subfunções e programas, conforme o vínculo com os recursos (Anexo VIII, 
da Lei 4320/64 da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016 e Portaria STN nº 495/2017, de 06/06/2017); 

X – despesas orçamentárias por órgãos e funções (Anexo IX, da Lei 4.320/64 da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 
22/12/2016 e Portaria STN nº 495/2017, de 06/06/2017); 

Art. 8º. A mensagem que encaminhar o Projeto da Lei Orçamentária conterá: 
I – quadro demonstrativo da evolução da receita nos exercícios de 2015 a 2016 e previsão para 2017 a 2020; 
II – metodologia e memória de cálculo das estimativas das receitas segundo as rubricas da lei orçamentária; 
III - memória de cálculo da reserva de contingência; 
VI - memória de cálculo do montante de recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, a que 

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

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

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

Município, até 13 de outubro de 2017, suas respectivas propostas orçamentárias, observados os parâmetros e diretrizes 
estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. 

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

 
CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 
DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES 
 

Art. 10. A previsão da receita e a fixação da despesa na Lei Orçamentária deverão ocorrer a preços correntes. 
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Art. 11. A elaboração do projeto, sua aprovação e a execução da lei orçamentária de 2018 deverão ser realizadas de 

modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da 
sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. 

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

Parágrafo único. Se a previsão referida no caput não for incluída na lei orçamentária, a renúncia de receita tributária 
somente poderá ocorrer, no exercício de 2018, se for acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de 
receita, nos termos no inciso II, do art. 14, da referida Lei Complementar. 

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

Art. 14. O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a suplementar dotações orçamentárias consignadas 
para atendimento de ações, projetos e atividades, mediante o remanejamento de até 15% (quinze por cento) do montante das 
dotações alocadas nos Programas nas Leis Orçamentárias anuais. 

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

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

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

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

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

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

genéricos que tenham constado de leis orçamentárias anteriores e serão entendidos como projetos em andamento aqueles cuja 
execução financeira, até 31 de outubro de 2017, tiver ultrapassado 20% (vinte por cento) do seu custo total estimado. 

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

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

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

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

Art. 21. É vedada a inclusão, na Lei do Orçamento Anual e em seus créditos adicionais, de dotações a título de 
subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, que desenvolvam ações de 
interesse público, observado o disposto no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil contido na Lei Federal nº 
13.019/2014 e demais legislações municipais vigentes. 

§ único – Entendem-se como ações de interesse público as atividades voltadas para a promoção e defesa dos direitos 
humanos, saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário, assistência social, moradia, entre outras, 
conforme disposto no caput. 

Art. 22. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do 
Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberem os recursos. 

Art. 23. O Poder Executivo emitirá, como anexo à Lei Orçamentária, relação das entidades que, no exercício financeiro 
de 2018, poderão vir a serem beneficiadas por Subvenção Social, Contribuição e/ou Auxílio. 

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

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

Art. 25. A Lei Orçamentária para 2018 poderá autorizar o Poder Executivo a proceder a remanejamentos, dentro de 
cada projeto, atividade ou operação especial, do saldo das dotações dos seus grupos de natureza ou elementos de despesa. 

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

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

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

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

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

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

 
CAPITULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

  
 

 
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 
 

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

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

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

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

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

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

colocados à disposição da população; 
IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas; 
V - revisão da legislação referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de direitos reais sobre imóveis; 
VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia; 
VIII - revisão das isenções dos tributos municipais, para manter o interesse público e a justiça fiscal; 
IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das diretrizes do 

artigo 14, desta lei; 
X - revisão da legislação sobre o uso do subsolo e do espaço aéreo da cidade; 
XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais. 
§ 1º Os projetos de lei que objetivem modificações no Imposto Predial e Territorial Urbano deverão explicitar todas as 

alterações em relação à legislação atual, de forma que seja possível calcular o impacto da medida no valor do tributo. 
§ 2º Considerado o disposto no art. 11, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, poderão ser adotadas as 

medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município. 
Art. 30. Somente poderá ser aprovada ou editada lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza 

tributária se atendidas às exigências do Art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000. 
Art. 31. Na estimativa das receitas do projeto da Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de 

alterações na legislação tributária que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. 
Parágrafo Único. Se estimada a receita na forma deste artigo, no projeto da Lei Orçamentária: 
I – serão identificadas as propostas de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em 

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

legislação. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
 

Art. 32. No exercício financeiro de 2018, as despesas com pessoal, ativo e inativo, dos Poderes Executivo e Legislativo, 
observarão os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000. 

Art. 33. Observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, em 2018 somente poderão ser admitidos servidores 
se: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, nas 
condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência do Prefeito Municipal e/ou Secretário autorizado 
expressamente, de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2009 da Controladoria Municipal. 

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

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

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

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

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

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

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

Art. 40. Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, nas 
situações previstas no Art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00, será fixado, por ato do Poder Executivo, o percentual de limitação 
para o conjunto de “projetos”, “atividades” e “operações especiais” e a participação do Poder Legislativo, sobre o total das 
dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2018: 

I – as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução;  
II – as despesas com ações vinculadas às funções saúde, educação e assistência social, não inclusa no inciso I; 
§ 1º. Terão prioridade, como fonte de recursos para a limitação de empenho, a adoção das seguintes medidas, 

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

instrumentos legais já existentes ou de comprovado interesse da administração; 
II – contratação de serviços de consultoria de qualquer natureza, exceto quando comprovado interesse público; 
III – realização de eventos relativos a recepções, homenagens, solenidades, coffee break e similares, exceto aqueles 

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

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

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

VI – despesas provenientes de viagens administrativas, salvo nos casos de extrema necessidade do serviço público; 
VII – concessão de licença prêmio, caso haja necessidade de substituição de servidor, implicando aumento de despesa 

na folha de pagamento; 
§ 2º. Ficam estabelecidas as seguintes metas para limitação de empenho e movimentação financeira de despesas com 

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

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

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

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

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

Art. 42. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 
2018, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para o ano, observando, em relação às despesas 
constantes desse cronograma, a limitação necessária à obtenção da meta de resultado primário. 

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

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

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

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

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

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

Art. 46. Para os fins do disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101/00 e em cumprimento ao § 3º, do mesmo 
artigo, fica estabelecido que, no exercício de 2018, a despesa, decorrente de ação governamental nova, será considerada 

  
 

 
irrelevante se o seu impacto orçamentário-financeiro no exercício não ultrapassar, para bens e serviços, os limites fixados pelos 
incisos I e II, do art. 24, da Lei 8666/93, devidamente atualizados. 

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

Art. 48. Se o projeto da Lei Orçamentária não for sancionado até 31 de dezembro de 2017, a programação dele 
constante poderá ser executada para o atendimento das seguintes despesas: 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de outubro de 2017. 

Luiz Carlos Blum 

Prefeito Municipal 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
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LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Pa-
raná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 69 
Inciso XI e 

Considerando o ofício n.º: 366/2017, da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura,  

 
 
 

     RESOLVE 
 
 

Transferir a lotação da servidora Sra. ROSALIA GAVRONSKI DOS 
SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo I, da Secre-
taria Municipal de Assistência Social para prestar seus serviços na Escola Rural Municipal 
de São Braz. 
     

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

LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
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LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Pa-
raná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 69 
Inciso XI,  
 

 
RESOLVE 

 
 
Art.1º -  Nomear a Servidora ROSALIA GAVRONSKI DOS SANTOS 

nº: 10311, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Escola Rural Municipal de São 
Bras, ocupante do cargo/função de auxiliar administrativo I, para responder pela execução 
de Suprimento de Fundos/Adiantamento concedido para suprir as necessidades urgentes 
e excepcionais da: Secretaria Municipal de Educação. Conforme descrito no formulário de 
Requisição de Suprimentos de Fundos, correndo a despesas à conta do orçamento vigen-
te. 

 
Art. 2º - Decorrido o prazo de aplicação, que será de 60 dias contado 

a partir da transferência do numerário, o responsável apresentará até o 10º dia a presta-
ção de contas dos recursos recebidos junto a Secretaria da Fazenda, de acordo com os 
critérios contidos em Lei, e sendo que após este período estará o (a) servidor (a) sujeito à 
Tomada de Contas Especial. 

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

LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 
 
 

 

          RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 16 - FONE/FAX:(042) 242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA  PR. 

PUBLICADO NO 
 Diário Oficial 

Edição nº __________ Pág. ____ 
DATA _____/____/____ 

PORTARIA Nº 372 
                                              De 19 de outubro de 2017 

 
 

LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Pa-
raná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 69 
Inciso XI e 

Considerando o ofício n.º: 366/2017, da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, resolve 

 
 
 

     DESIGNAR 
 
 

I - A Sra. ROSÁLIA GAVRONSKI DOS SANTOS, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo I, para exercer a função gratificada de se-
cretária escolar, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais de serviço junto a 
Escola Rural Municipal de São Braz. 

 
II – A servidora ora designada também fica responsável pelas esco-

las Municipais desativadas. 
 
III- Pela atribuição ora designada fica concedido a servidora a gratifi-

cação de secretário escolar, símbolo “FGS”. 
 

    
 

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

LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 
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LUIZ CARLOS BLUM, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Para-
ná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu artigo 69 Inciso 
XI e 

Considerando o ofício n.º: 357/2017, da Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, resolve 

 
 
 

     DESIGNAR 
 
 

I - A Sra. TATIANE BUHRER CARNEIRO MOSSOLIN, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo I, para exercer a função gratificada de 
secretária escolar, com carga horária de 20 (vinte) horas no CMEI Madre Tereza de Calcutá e 
20 (vinte) horas no CMEI Evolução do Saber. 

 
II – Pela atribuição ora designada fica concedido a servidora a gratifica-

ção de secretário escolar, símbolo “FGS”. 
 
III- Fica cancelado para todos os efeitos legais a Portaria n.º: 082/2017 

de 03 de fevereiro de 2.017. 
    

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

LUIZ CARLOS BLUM  
Prefeito Municipal 

  
 
 
 


