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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

  Lei nº 2800 de 21 de dezembro de 2021 
 
Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até 72.256,53 (setenta e dois mil, duzentos e 
cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos). 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal 
um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 
72.256,53 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos). 

Suplementação 
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde 
08.001.10.301.0011.2.024. Manutenção da Atenção Básica em Saúde – PAB-FIXO 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURÍDICA 

 13.565,14 568 - 3.3.90.39.00.00 3016

08.001.10.302.0012.2.032. Gestão e Manutenção do Hospital Municipal 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURÍDICA 

 27.241,39 421 - 3.3.90.39.00.00 3003

08.001.10.302.0012.2.072. Ação de Enfrentamento da Emergência Decorrente do Coronavírus  
(COVID-19) 
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  
DECORRENTES DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO 

 4.900,00 408 - 3.3.90.34.00.00 3019

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  
DECORRENTES DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO 

 26.550,00 411 - 3.3.90.34.00.00 3029

Total Suplementação:  72.256,53 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso Superávit 
Financeiro, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

      Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 21 de dezembro de 2021.

FONTE DESCRIÇÃO VALOR 
3016 Emendas Individuais Impositivas – transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019) 13.565,14 
3003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 27.241,39 
3019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) 4.900,00 
3029 Outras transferências Voluntárias Públicas (COVID-19) 26.550,00 

 Total Superávit 72.256,53 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

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

LEI: 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

  Decreto nº 132 de 21 de dezembro de 2021 
 
Sumula: Abre crédito adicional suplementar na importância 
de R$ 72.256,53 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e 
seis reais e cinquenta e três centavos). 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal 
um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 72.256,53 
(setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos). 

Suplementação 
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde 
08.001.10.301.0011.2.024. Manutenção da Atenção Básica em Saúde – PAB-FIXO 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURÍDICA 

 13.565,14 568 - 3.3.90.39.00.00 3016

08.001.10.302.0012.2.032. Gestão e Manutenção do Hospital Municipal 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
JURÍDICA 

 27.241,39 421 - 3.3.90.39.00.00 3003

08.001.10.302.0012.2.072. Ação de Enfrentamento da Emergência Decorrente do Coronavírus  
(COVID-19) 
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  
DECORRENTES DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO 

 4.900,00 408 - 3.3.90.34.00.00 3019

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  
DECORRENTES DE CONTRATOS DE  
TERCEIRIZAÇÃO 

 26.550,00 411 - 3.3.90.34.00.00 3029

Total Suplementação:  72.256,53 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Superávit 
Financeiro, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

      Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 21 de dezembro de 2021.

FONTE DESCRIÇÃO VALOR 
3016 Emendas Individuais Impositivas – transf. especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019) 13.565,14 
3003 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 27.241,39 
3019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) 4.900,00 
3029 Outras transferências Voluntárias Públicas (COVID-19) 26.550,00 

 Total Superávit 72.256,53 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

Douglas Davi Cruz, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições 
legais, e autorizado pela Lei Municipal nº 2800 de 21/12/2021. 

 

DECRETA 
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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Lei nº 2801 de 21 de dezembro de 2021. 
 
Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até R$ 299.338,67 (duzentos e noventa e nove 
mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal 
um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 
299.338,67 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete 
centavos). 
Suplementação 
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.054. Manutenção do FUNDEB - Fundo Nacional do Desenvolvimento  

Educacional. 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 

 249.338,67 277 - 3.1.90.11.00.00 01101

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  50.000,00 281 - 3.1.91.13.00.00 01101

Total Suplementação:  299.338,67 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso Excesso de 
Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Receita 
 1000  4.984,80Receita: 1.3.2.1.00.11.01.01010000 Fonte: 
 1000  294.353,87Receita: 1.7.5.8.01.11.00.00000000 Fonte: 

 299.338,67Total da Receita:

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 

     Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 21 de dezembro de 2021.

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

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

LEI: 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto nº 133 de 21 de dezembro de 2021. 
 
Sumula: Abre crédito adicional suplementar na importância 
de R$ 299.338,67 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e 
trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal 
um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 
299.338,67 (duzentos e noventa e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e sete 
centavos). 
Suplementação 
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
10.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Administração Educacional 
10.001.12.361.0019.2.054. Manutenção do FUNDEB - Fundo Nacional do Desenvolvimento  

Educacional. 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
PESSOAL CIVIL 

 249.338,67 277 - 3.1.90.11.00.00 01101

OBRIGAÇÕES PATRONAIS  50.000,00 281 - 3.1.91.13.00.00 01101

Total Suplementação:  299.338,67 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Excesso de 
Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Receita 
 1000  4.984,80Receita: 1.3.2.1.00.11.01.01010000 Fonte: 
 1000  294.353,87Receita: 1.7.5.8.01.11.00.00000000 Fonte: 

 299.338,67Total da Receita:

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
 

     Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 21 de dezembro de 2021.

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

Douglas Davi Cruz, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das suas 
atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal nº 2801 de 21/12/2021. 

 

DECRETA 
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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 Lei nº 2802 de 21 de dezembro de 2021. 
 
Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal 
um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 
110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Suplementação 
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
06.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos 
06.001.15.451.0009.2.022. Investimentos, Transferências e Convênios da Infraestrutura Urbana e Rural 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  110.000,00 99 - 4.4.90.61.00.00 01000

Total Suplementação:  110.000,00 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º desta Lei, servirá como recurso Excesso de 
Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Receita 
 1000  110.000,00Receita: 1.7.2.8.01.11.00.00000000 Fonte: 

 110.000,00Total da Receita:

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 

    Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 21 de dezembro 2021.

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

 

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

LEI: 

 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

 Decreto nº 134 de 21 de dezembro de 2021. 
 
Sumula: Abre crédito adicional suplementar na importância 
de 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal 
um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 
110.000,00 (cento e dez mil reais). 

Suplementação 
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
06.001.00.000.0000.0.000. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos 
06.001.15.451.0009.2.022. Investimentos, Transferências e Convênios da Infraestrutura Urbana e Rural 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  110.000,00 99 - 4.4.90.61.00.00 01000

Total Suplementação:  110.000,00 

Art. 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso Excesso de 
Arrecadação, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. 

Receita 
 1000  110.000,00Receita: 1.7.2.8.01.11.00.00000000 Fonte: 

 110.000,00Total da Receita:

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 

    Prefeitura Municipal de Ipiranga - Paraná, em 21 de dezembro 2021.

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

 

Douglas Davi Cruz, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das suas 
atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal nº 2802 de 21/12/2021. 

 

DECRETA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2803 de 21 de dezembro de 2021 
 
Súmula: Cria e estabelece normas e critérios para concessão de gratificação de função para o exercício de atividades de operação 
de máquinas, veículos e equipamentos pesados e atividades de remoção e transporte de pacientes em regime de plantão e em 
situações de urgência e emergência e dá outras providências.  
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Art. 1º. Esta Lei cria e estabelece normas e critérios para a concessão de gratificação de função para o exercício de atividades de 
operação de máquinas, veículos e equipamentos pesados, e atividades de remoção e transporte de pacientes em regime de plantão 
e em situações de urgência e emergência. 
 
Art. 2°. É devida a gratificação de função, no importe de 07 (sete) unidades de Valor de Referência do Município (VRM), aos 
servidores municipais que exerçam atividades que demandem, cumulativamente: 
 
I - Manejo, operação e manutenção de máquinas, equipamentos e veículos de carga, considerados pesados ou que demandem 
prática especializada. 
 
II - Deslocamentos ou atuação em locais de difícil acesso na zona rural do Município, em caráter regular, no interesse da 
Administração Municipal. 
 
III - Assiduidade e disponibilidade para exercício de atividades em regime de plantão ou em horários diversos da carga horária 
normal do cargo, garantida a percepção dos valores relativos às horas extraordinárias de serviço. 
 
Art. 3º. É devida a gratificação de função, no importe de 07 (sete) unidades de Valor de Referência do Município (VRM), aos 
servidores municipais que exerçam atividades que demandem, cumulativamente: 
 
I - Manejo e operação de veículos de alta complexidade ou especiais, utilizada na remoção ou transporte de pacientes com 
características de urgência e emergência. 
   
II - Remoções ou atuações de emergência ou urgência para locais situados fora da circunscrição do Município, em caráter regular, 
no interesse da Administração Municipal. 
 
III - Assiduidade e disponibilidade para exercício de atividades em regime de plantão ou em horários diversos da carga horária 
normal do cargo, garantida a percepção dos valores relativos às horas extraordinárias de serviço. 
 
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor em 1 ° de janeiro de 2022, depois de cessados os efeitos da Lei Complementar n° 173 de 20 de maio 
de 2020. 
 
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2804 de 21 de dezembro de 2021 
 
Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o "Programa Expresso cidadão" e dá outras providências.  
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Art. 1°. Fica instituído, no Município de Ipiranga, o Programa Municipal de Transporte Coletivo denominado "Expresso Cidadão", 
ficando o Executivo Municipal autorizado a instituir serviço de transporte coletivo, através de ônibus circular, dentro do território do 
Município, especialmente nas localidades rurais. 
 
Art. 2°. O serviço a que se refere o Artigo 1 ° desta Lei poderá ser executado diretamente pela Administração Municipal ou sob 
regime de concessão, com custeio integralmente subsidiado pelo Município. 
 
Art. 3°. Havendo maior número de usuários do que as vagas disponibilizadas para o transporte de que trata esta Lei, terão prioridade 
os seguintes grupos: 
 
I - Os idosos acima de 65 (sessenta e cinco) anos; 
 
II - As pessoas portadoras de deficiência; 
 
III - Os integrantes de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, devidamente inscritos no CADúnico da Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 
 
IV - Os portadores de doenças que, comprovadamente, necessitem de deslocamento para atendimentos de saúde. 
 
Art. 4°. As linhas, itinerários e os respectivos horários serão fixados por Decreto do Executivo, de acordo com as necessidades da 
população e as possibilidades do erário público. 
 
Art. 5°. A implementação, o gerenciamento e a fiscalização dos serviços a que alude o Art. 1° ficarão a cargo da Secretaria Municipal 
de Obras e Transporte. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2805 de 21 de dezembro de 2021 
 
Súmula: Declara de Utilidade Pública a Associação Mercedes Cenovicz Filantrópica e Cultural - AMEC e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Art. 1°. Fica declarada como de utilidade pública no âmbito Municipal a Associação Mercedes Cenovicz e Cultural - "AMEC", pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. 81.916.553/0001-90, com sede na Rua Maria da Conceição 
Cenovicz Taques 26, Centro, Ipiranga/PR. 
 
Art. 2º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 261/2021 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 232/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 71/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E 
TELMARI BASSO DALAZOANA, TENDO COM OBJETO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM ATENDIMENTO ÀS 
SECRETARIAS DE ADMINSTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :  
Constitui objeto deste termo, fornecimento de lanches, em atendimento às Secretarias de Administração, Assistência Social e 
Saúde., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lote nº 01 do Edital de Pregão Presencial nº. 71/ 2021. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO: 
Fundamenta-se o presente Contrato na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Presencial acima citado 
e devidamente homologado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 
De acordo com o Artigo 57 da Lei Federal nº. 8666/93, fica prorrogado o prazo de vigência e execução até a data de 31/03/2022 
(vinte e um de março de dois mil e vinte e dois). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 21/06/2021, não 
atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
 
Ipiranga-PR, aos 21 de dezembro de 2021. 
 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

(Contratante) 
 
TELMARI BASSO DALAZOANA  
(Contratada) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2806 de 21 de dezembro de 2021 
 
Súmula: Estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ipiranga para o exercício financeiro de 2022. 
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Ipiranga, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2022, abrangendo os Órgãos 
de Administração Direta e Indireta e os Fundos Municipais estima a receita e fixa a despesa em R$ 65.909.754,00 (sessenta e cinco 
milhões, novecentos e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais) 
 
Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas, discriminadas 
no anexo de Receita Segundo Categorias Econômicas, Anexo II da Lei nº 4320/1964: 
 

RECEITAS CORRENTES    61.945.704,00 

     Receitas Tributárias 5.887.494,00 
     Receitas de Contribuições 5.388.829,00 
     Receitas Patrimoniais 1.116.832,00 
     Receitas de Serviços 143.409,00 
     Transferências Correntes 57.018.805,00 
           Transferências Correntes – Deduções FUNDEB -8.606.283,00 
     Outras Receitas Correntes 996.618,00 
  
  
RECEITAS DE CAPITAL 3.964.050,00 
    Operação de Crédito 3.516.050,00 
    Alienação de bens 50.000,00 
    Transferências de Capital 398.000,00 
  
TOTAL 65.909.754,00 

 
Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme 
desdobramento por órgãos do Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, segundo categorias econômicas, anexo desta 
Lei. 
 

ÓRGÃO/UNIDADE DESPESA FIXADA 
Legislativo Municipal 3.215.873,00 
Governo Municipal 1.033.724,00 
Secretaria Municipal de Administração 3.069.261,00 
Secretaria Municipal de Planejamento 439.650,00 
Secretaria Municipal da Fazenda 4.899.189,00 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos 6.282.775,00 
Secretaria Municipal de Transportes e Obras 3.213.788,00 
Secretaria Municipal de Saúde 14.262.969,05 
Secretaria Municipal de Assistência Social 2.171.192,00 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 17.176.254,95 
Secretaria Municipal de Esportes 688.771,00 
Secretaria Municipal de Agropecuária 822.360,00 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 1.008.737,00 
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 331.710,00 
Reserva de contingência 243.000,00 
IPIRANGAPREV 7.050.500,00 
TOTAL DAS DESPESAS FIXADAS 65.909.754,00 

 
Art. 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo de conformidade com o anexo: 
Orçamento Analítico (Anexo II da Lei nº 4320/1964), em compatibilidade com a Lei das Diretrizes Orçamentárias e com o Plano 
Plurianual. 
 
Art. 5º - São aprovados os Planos de Aplicação dos Fundos Municipais de contabilização centralizada, anexos a esta Lei, nos termos 
do § 2º. do art. 2º. da Lei Federal 4.320/64 de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município: 
 
I - Fundo Municipal de Saúde - FMS, que fixa sua despesa para o exercício de 2022, em R$ 14.262.969,05 (quatorze milhões, 
duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), conforme anexo; 
 
II - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, que fixa a sua despesa para o exercício de 2022 em R$ 
540,810,00 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e dez reais) conforme anexo; 
 
III - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, que fixa a sua despesa para o exercício de 2022 em R$ 1.630.382,00 (Um 
milhão, seiscentos e trinta mil, trezentos e oitenta e dois reais) conforme anexo; 
 
Art. 6º - Fica o Poder Executivo, Poder Legislativo Municipal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – 
Ipirangaprev, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento da Administração Direta e Indireta e dos Fundos 
Municipais até o limite 15% (quinze por cento) do total geral do orçamento, servindo como recursos para tais suplementações, 

quaisquer das formas definidas no parágrafo 1º. do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964 e na LDO – Lei das 
Diretrizes Orçamentárias 2022 
 
Art. 7º - Ficam também autorizados, não sendo computado para fins do limite de que trata o artigo anterior, o remanejamento de 
dotações tanto para o executivo quanto para o legislativo e Ipirangaprev: 
 
I - Remanejamento de dotações entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa dentro de cada projeto ou 
atividade; 
 
II - Remanejamento de dotações entre as fontes de recursos livres e/ou vinculadas dentro de cada projeto ou atividade para fins de 
compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos. 
 
III - Recursos de programação efetuados dentro da mesma secretária, unidade orçamentária e fonte de recurso.  
 
IV- Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos do excesso de arrecadação das fontes vinculadas e/ou livres, na 
forma do Art. 43, § 1o, Inciso II, da Lei Federal nº. 4.320/64; 
 
V - Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos do Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do 
Exercício Anterior, na forma do Art. 43, § 1o, Inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/64; 
 
VI - Os créditos adicionais suplementares abertos do elemento 31.90.00.00 e 31.91.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais; 
 
VII - Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos de Operação de Credito. 
 
Art. 8º - Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 7º ou decorrentes de autorizações específicas com recursos 
provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o 
remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação dentro 
da respectiva esfera de governo. 
    
Art. 9º - O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam ainda autorizados a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios 
compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e o Poder Executivo a realizar operações de crédito 
por antecipação da receita até o limite legalmente permitido. 
  
Art. 10° - Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no “caput” do artigo 
18 da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária ou 
programa de governo consoante o previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64. 
 
Art. 11º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 2000, a 
custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito 
e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere. 
 
Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 261/2021 
 
OBJETO: Execução de pintura de sinalização viária horizontal nas vias urbanas do município, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos. 
 
VALOR: R$ 57.601,21 (cinquenta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e um centavos).  
 
FORNECEDOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI 
 
CNPJ: 17.058.641/0001-08 
 
ENDEREÇO: Rua Polônia, 650 - CENTRO, CEP: 84320-000, na cidade de RESERVA, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso XXVI, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 21 de dezembro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 21 de dezembro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 21 de dezembro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 41, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
Súmula: Dispõe sobre o Regime de Previdência no âmbito do Município de Ipiranga, Estado do Paraná, fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadoria e pensões pelo regime de previdência de que trata o Art. 40 da Constituição da República, autoriza a adesão 
o plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências.  
  
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
LEI COMPLEMENTAR 
 
CAPÍTULO I 
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
 
Art. 1°. Fica instituído, no âmbito do Município de Ipiranga, o Regime de Previdência Complementar - RPC, a que se referem os § 14, 15 e 
16 do artigo 40 da Constituição Federal. 
§ 1 ° A adesão e permanência ao regime de previdência complementar terá caráter facultativo, e será ofertado nos termos desta Lei e 
regulamento próprio. 
§ 2° O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS aos servidores públicos 
titulares de cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público 
do Município de Ipiranga, a partir da data de início da vigência do RPC de que trata esta Lei não poderá superar o limite máximo dos 
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS. 
§ 3° Para os efeitos desta Lei e aplicação dos regulamentos da entidade de previdência complementar, serão aplicadas as seguintes 
definições: 
 I. Regime de previdência complementar: é o sistema protetivo garantir renda complementar à aposentadoria ou pensão por morte 
aos participantes ou seus dependentes, composto de normas inerentes à gestão, participação, patrocínio, contribuição, capitalização, 
benefícios e demais direitos e obrigações inerentes; 
 II. Plano de benefícios previdenciários complementares: é o conjunto de obrigações e direitos constante de um regulamento, que 
disciplina o custeio e a complementação de benefícios previdenciários dos servidores municipais de Ipiranga, e que prevê a independência 
patrimonial, contábil e financeira, bem como a inexistência de qualquer tipo de solidariedade, em relação aos demais planos de igual natureza 
administrados pela entidade gestora conveniada; 
 III. Participante: é o servidor municipal vinculado ao plano de benefícios complementares previdenciários, nos termos desta Lei e 
de regulamento próprio; 
 IV. Patrocinador: o Município de Ipiranga, por meio dos seus Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações; 
 V. Assistido: é o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada; 
 VI. Benefício de risco: é aquele que depende de evento cuja data de ocorrência não pode ser prevista, como morte ou invalidez; 
 VII. Benefício programado: é aquele cuja a data de início da concessão pode ser estimada pelo participante, com base na projeção 
de cumprimento dos requisitos de concessão; 
 VIII. Contribuição de risco: é a contribuição de caráter opcional para cobertura de benefícios de risco; 
 IX. contribuição normal: é contribuição mensal dos participantes e patrocinadores, de caráter obrigatório, com o objetivo de 
constituir as reservas individuais, que servirão de base para a concessão dos benefícios programados, e de custear despesas administrativas 
da entidade gestora do Regime de Previdência Complementar; 
 X. Contribuição voluntária: é a contribuição ou aporte não obrigatórios, realizados pelos participantes, sem contrapartida do 
patrocinador; 
 XI. Contribuição definida: é a modalidade em que o valor complementar é estabelecido apenas no momento da sua concessão, 
com base no saldo acumulado resultante das contribuições vertidas ao plano e da rentabilidade das aplicações durante a fase contributiva; 
 XII. Regulamento: é o conjunto de normas disciplinadoras do plano de benefícios previdenciários complementares; 
 XIII. Base de contribuição: é a parcela da remuneração que sofrerá a incidência da alíquota de contribuição ao plano de benefícios 
complementares de previdência. 
 
Art. 2°. O Município de Ipiranga, é o patrocinador do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, 
sendo representado pelo Chefe do Poder Executivo, que poderá delegar esta competência. 
Parágrafo único. A representação de que trata o caput deste artigo compreende poderes para a celebração de convênio de adesão e suas 
alterações, retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento e para manifestação acerca da aprovação ou da alteração de plano de 
benefícios de que trata esta Lei e demais atos correlatos. 
 
Art. 3°. O Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de 
cargos efetivos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem no serviço público a partir 
da data da publicação da autorização, pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Complementar nO 109, de 29 de maio de 2001, do convênio 
de adesão do patrocinador ao plano de benefícios previdenciário administrado pela entidade fechada de previdência complementar. 
 
Art. 4°. A partir do início de vigência do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, independentemente da inscrição do 
servidor como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o 
ort. 40 da Constituição Federal, às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS Município de Ipir, aos segurados definidos no 
art. 3° desta Lei. 
 
Art. 5°. Os servidores e membros definidos no art. 3° desta Lei que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da 
vigência do Regime de Previdência Complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, na forma a ser 
regulamentada, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da vigência do Regime de Previdência Complementar. Parágrafo 
único. O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto no art. 4° desta 
Lei. 
 
Art. 6°. O Regime de Previdência Complementar de que trata o art. 1 ° será oferecido por meio de adesão a plano de benefícios já existente 
ou plano próprio em entidade de previdência complementar 
 
CAPÍTULO" 
DO PLANO DE BENEFÍCIOS 
 
Seção I 
Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios 
 

Art. 7°. O plano de benefícios previdenciário estará descrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes Leis 
Complementares, e dos normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a todos os servidores e 
membros do Município de Ipiranga, de que trata o art. 3° desta Lei. 
 
Art. 8°. O Município de Ipiranga, somente poderá ser patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, 
cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase 
de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados e/ou portados e os 
benefícios pagos. 
§ 1° O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não programados que: 
 I. - assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e  
morte do participante; e 
 II. - sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada e  
do participante. 
§ 2° Na gestão dos benefícios de que trata o § 1 ° deste artigo, o plano de benefícios previdenciários poderá prever a contratação de 
cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico. 
§ 3° O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade 
seguradora. 
§ 4° Todos os requisitos para aquisição, manutenção, portabilidade e perda da qualidade de participante, assim como os requisitos de 
elegibilidade e a forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar de forma clara nos regulamentos dos planos de 
benefícios, observadas todas as disposições das Leis Complementares Federais nas 108 e 109/2001 e das normas dos órgãos reguladores 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
 
Seção II 
Do Patrocinador 
 
Art. 9°. O Município de Ipiranga, é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos 
seus servidores ao plano de benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, no convênio de adesão e no regulamento. 
§ 1 ° As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas, de forma centralizada, pelos poderes, incluídas suas autarquias e 
fundações, e em hipótese alguma poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes. 
§ 2° O Município de Ipiranga, será considerado inadimplente em caso de descumprimento, por quaisquer dos poderes, incluídas suas 
autarquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de benefícios. 
 
Art. 10 Deverão estar previstas, expressamente, no convênio de adesão ao plano de benefícios administrado pela entidade de previdência 
complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo: 
 I. - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, enquanto patrocinador, em relação a outros patrocinadores; instituidores, 
planos de benefícios e entidade de previdência complementar; 
   II. - os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções previstas para os casos de atraso no envio de 
informações cadastrais de participantes e assistidos, de pagamento ou do repasse das contribuições; 
 III. - que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de pagamento ou de 
repasse de contribuições será revertido à conta individual do participante a que se referir a contribuição em atraso; 
 IV. eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de contribuições, a ser realizado pelo Ente Federativo; 
 V. as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e transferência de gerenciamento da 
administração do plano de benefícios previdenciário; 
 VI. - o compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os patrocinadores vinculados ao plano de 
benefícios sobre o inadimplemento de patrocinador em prazo superior a noventa dias no pagamento ou repasse de contribuições ou 
quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis. 
 
Seção III 
Dos Participantes 
 
Art. 11. Podem se inscrever como participantes do Plano de Benefícios todos os servidores e membros do Município de Ipiranga. 
 
Art. 12. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios o participante que: 
 I. - esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista; 
 II. - esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para o 
exercício de mantado e em qualquer dos entes da federação; 
   III. - optar pelo benefício proporcional diferido ou auto patrocínio, na forma do regulamento do plano de benefícios. 
 
§ 1° O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a 
legislação aplicável. § 2° Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste a responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao 
cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios, nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador, na 
forma definida no regulamento do respectivo plano. 
§ 3° Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua contribuição ao plano de benefícios. 
§ 4° O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, quando o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der sem prejuízo do 
recebimento da remuneração. 
 
Art. 13. Os servidores e membros referidos no art. 3° desta Lei, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de benefícios de previdência complementar 
desde a data de entrada em exercício. 
§ 1° É facultado aos servidores e membros referidos no caput deste artigo manifestarem a ausência de interesse em aderir ao plano de 
benefícios patrocinado pelo Município de Ipiranga, sendo seu silêncio ou inércia, no prazo de noventa dias após sua inscrição automática 
na forma do caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à inscrição. 
§ 2° Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1 ° deste artigo ocorrer no prazo de até noventa dias da data da inscrição automática, 
fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de anulação atualizadas 
nos termos do regulamento. 
§ 3° A anulação da inscrição prevista no § 1 ° deste artigo e a restituição pr no §2° deste artigo não constituem resgate. 
§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1 ° deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva 
fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante. 
§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios, fica assegurado ao participante 
o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefícios. 
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Seção IV 
Das Contribuições 
 
Art. 14. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao RPPS estabelecidas na 
Lei Municipal que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto no inciso 
XI do art. 37 da Constituição Federal. 
§ 1 A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado o disposto no regulamento do plano de benefícios. 
§ 2 Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais, de caráter voluntário, sem contrapartida do Patrocinador, na 
forma do regulamento do plano de benefícios. 
 
Art. 15. O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida às contribuições normais dos participantes 
que atendam, concomitantemente, às seguintes condições: 
 I. - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 1 ° ou art. 5° desta Lei; e  
 II. - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o art. 4° desta Lei, observado o disposto no 
inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 
 
§ 1º A contribuição do patrocinador será paritária à do participante sobre a parcela que exceder o limite máximo a que se refere o parágrafo 
segundo do art. 1 ° desta Lei. 
§ 2° Observadas as condições previstas no § 10 deste artigo e no disposto no regulamento do plano de benefícios, a contribuição do 
patrocinador não poderá exceder ao percentual de 7,5% (sete virgula cinco por cento). 
§ 3° Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I e II do caput deste artigo não terão direito à contrapartida 
do Patrocinador. 
§ 4° Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente 
da remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso" deste artigo, 
estejam inscritos no plano de benefícios. 
§ 5° Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com 
atraso estarão sujeitas à atualização monetária e consectários de mora estabelecidos no Convênio, regulamento e plano de custeio do 
respectivo plano de benefícios, ficando o Patrocinador desde já autorizado a adotar as providências necessárias para o regular adimplemento 
de suas obrigações junto ao plano de benefícios. 
 
Art. 16. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá controle individual das reservas constituídas 
em nome do participante e registro das contribuições deste e das dos patrocinadores. 
 
Seção V 
Do Processo de Seleção da Entidade 
 
Art. 17. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com entidade fechada de previdência complementar, em 
conformidade com a legislação federal pertinente, que será responsável pela gestão do plano de benefícios complementares previdenciários. 
 
§ 1. A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do Plano de Benefícios será precedida de processo seletivo 
conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência e que contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade 
indispensáveis à garantia da boa dos planos de benefícios. 
§ 2° A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, com vigência por prazo indeterminado. 
§ 3° O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros Municípios desde que seja demonstrado o efetivo cumprimento 
dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo. 
 
CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 18. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo e membros do Município de Ipiranga, que possuam o subsídio ou a remuneração 
do cargo acima dos valores do limite máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência 
Social, ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar previsto na forma do art. 3° desta Lei, ressalvadas 
as nomeações das áreas de educação, saúde e segurança.  
 
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão ao plano de benefício 
previdenciário de que trata esta Lei, mediante abertura em caráter excepcional de créditos especiais. 
 
Art. 20. O Poder Executivo nomeará comissão para implementar as medidas necessárias a implantação, adesão a entidade e plano previsto 
no art. 17, e funcionamento do regime de que trata esta Lei. 
 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. 
 
Ipiranga, 21 de dezembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 42, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 
 
Súmula:  Institui a Lei da Planta Genérica de Valores e o IPTU Social para fins de lançamento e cobrança dos impostos imobiliários, 
disciplina fórmula de cálculo, estabelece parâmetros e classificação das edificações do Município 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 
 
CAPÍTULO I 
DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 
 
Art. 1º. Fica aprovada a Planta de Valores, para efeito de apuração do valor venal dos imóveis sujeitos ao Imposto Predial e Territorial 
Urbano, constante das Tabelas em anexo. 
 
Art. 2º. O valor do terreno, para efeito do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (Territorial), será obtido através do 
produto de sua área pelo valor do metro quadrado e a aplicação dos fatores de pedologia, topografia e situação, conforme constam 
a seguir: 
 
I - FATOR PEDOLOGIA 
 
O fator pedologia, referido pela sigla P, consiste na variação de 0,80 (zero vírgula oitenta) a 1,10 (um vírgula dez), atribuído ao 
terreno, através da seguinte tabela: 
 
Pedologia do terreno coeficiente: 
 
Normal - 1,10 
Rochoso - 0,95 
Inundável - 0,90 
Alagado - 0,80 
Combinação dos demais - 0,80 
Arenoso –1,00 
  
II - FATOR TOPOGRAFIA 
 
O fator topografia, referido pela sigla T, consiste na variação de 0,95 (zero vírgula noventa e cinco) a 1,20 (um vírcula vinte), atribuído 
no terreno, através da seguinte tabela: 
 
Topografia do terreno coeficiente: 
 
Plano - 1,20 
Irregular - 1,00 
Aclive superior a 30% - 0,95 
Declive superior a 20% - 0,95 
 
III - FATOR SITUAÇÃO 
 
O fator situação, referido pela sigla S, consiste na variação de 0,80 (zero vírgula oitenta) a 1,20 (um vírgula vinte), atribuído ao 
terreno, conforme sua situação dentro da quadra. O coeficiente de situação será obtido através da seguinte tabela: 
 
Situação do terreno Coeficiente: 
Encravado - 0,80 
Uma frente – 1,00 
Mais de uma frente - 1,20 
 
Art. 3º. Ficam, ainda, aprovados os valores básicos por metro quadrado de construção, conforme se discrimina, para efeitos de 
apuração dos valores venais dos imóveis sujeitos ao Imposto Predial e Territorial Urbano. 
 
Tipos de construção Valor M2. 
 
I – RESIDENCIAL : 3,517659 VRM 
II – COMERCIAL: 4,221190 VRM 
III – INDUSTRIAL: 3,517659 VRM 
 
Art. 4º. Para obtenção do valor da edificação será realizada operação de multiplicação da área construída pelo valor unitário de 
metro quadrado correspondente ao tipo de construção, com aplicação do coeficiente do padrão construtivo (Anexo V), como segue: 
 
I - PADRÃO CONSTRUTIVO 
 
O Padrão Construtivo, referido pela sigla PC, consiste na variação de 0,80 (zero vírgula oitenta) a 1,20 (um vírgula vinte), aplicado 
à construção, conforme seu Padrão Construtivo, na seguinte forma: 
 
Padrão Construtivo coeficiente: 
 
Alto - 1,20 
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Normal - 1,10 
Baixo - 1,00 
Popular – 0,80 
 
Art. 5º. O valor venal que servirá de base para o lançamento do Imposto Territorial será obtido pela multiplicação da área total do 
terreno pelo valor metro quadrado conforme Anexo IV, vinculados ao zoneamento da cidade apontado no mapa constante do Anexo 
I e Anexo II e multiplicado pelos fatores de topologia, topografia e situação conforme art. 2º desta lei. 
 
Art. 6º. O valor venal que servirá de base para o lançamento do Imposto Predial, será obtido pela soma do valor de edificação 
(Predial) e do terreno (Territorial), conforme fórmulas de cálculo no Anexo III. 
 
Art. 7º. Fica o executivo autorizado a aplicar, através da edição de decreto, um redutor linear que incidirá sobre o valor do imposto, 
observado: 
I – O redutor será publicado anualmente por ato do Executivo; 
II – O prazo limite de utilização do redutor pelo Executivo não poderá ser superior a 10 (dez) anos; 
III – O aplicação do redutor não poderá impactar mais que 30% (trinta por cento) ao ano, sobre o valor do imposto;  
 
CAPÍTULO II 
DO IPTU SOCIAL 
 
Art. 8º. Fica instituído o IPTU social para os imóveis situados nas áreas de ocupação irregular, de propriedade do município, por 
família baixa renda, com valor fixo de 1 (um) VRM, até a regularização do imóvel, desde que atendidos cumulativamente os seguintes 
critérios: 
§1º. Quanto ao possuidor/contribuinte responsável: 
I - Não possuir outro imóvel registrado em seu nome; 
II - Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico; 
§2º. Quanto ao imóvel, estar em área irregular ou invadida; 
§3º. Para fins desta Lei, considera-se área de ocupação irregular aquela formada por assentamentos irregulares em relação à 
titulação de seus ocupantes, em área de propriedade do município. 
§4º. O lançamento do IPTU, nos termos do caput deste artigo não implica no reconhecimento de direito real ao sujeito passivo.  
§5º. O benefício concedido neste capítulo limita-se ao IPTU, não se estendendo a taxas e demais emolumentos cobrados pelo 
Município. 
§6º. Além do disposto nos parágrafos anteriores, o valor venal do imóvel em área de ocupação irregular para fins de cobrança do 
IPTU, observará também o disposto nos artigos 3º e 4º desta Lei.  
 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 9º. As situações pertinentes não previstas nesta Lei poderá ser regulamentada por decreto do Executivo. 
 
Art.10º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Ipiranga, 21 de dezembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito 
 

   
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 562/2021 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 17.058.641/0001-08, com sede na rua Pôlonia, 650, 
CENTRO, Cep: 84320000, na cidade de RESERVA/PR. 
 
OBJETO: Execução de pintura de sinalização viária horizontal nas vias urbanas do município, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos. 
 
VALOR CONTRATADO: 57.601,21 (cinquenta e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e um centavos). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 8666/93, Artigo 24, XXVI e suas alterações posteriores, bem como Dispensa 
de Licitação nº. 261/2021. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
VIGÊNCIA: 21 de dezembro de 2021 a 21 de junho de 2022. 
  
DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2021 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 21 de dezembro de 2021. 
 
Assinaturas: 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 

 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI 
CLAUDIOMIR SCHNEIDER 
(Contratada) 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, EST6ADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº. 178/2021 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pela Srª. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no 
bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico nº. 178/2021, 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 fornecimento de materiais e prestação de serviços de vigilância 
eletrônica com monitoramento no sistema de alarme, mediante a utilização de Central de Operações, comunicação 
telefônica, tático no local, e prestação de serviços de instalação do sistema de alarme, em atendimento às 
Secretarias de:  Educação e Cultura,  Assistência Social e Agropecuária. 
 
FORNECEDOR: A. J. TRAMONTIN JUNIOR - ME - CNPJ: 21.571.816/0001-45 
Valor Total do Fornecedor: 16.642,00 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e dois reais). 
LOTE 1 ASQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MONITORAMENTO) - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA 
Valor Total do Lote: 6.088,00 (seis mil e oitenta e oito reais). 

Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Câmera DESTACSEG UN 6 380,00 2.280,00 
2 DVR 8 canais, 2TERA DESTACSEG UN 1 1.700,00 1.700,00 
3 Caixa BRBO DESTACSEG UN 6 18,00 108,00 
4 NOBREAK 

-Potência: 600VA/300W 
-Bivolt:SIM -Tomadas: 6 
-Autonomia*: 10 minutos 
-Bateria: 1x 7Ah Selada VRLA 
-Expansão Bateria: Não 
-Dimensões: 261x93,4x168mm 6,8Kg 

DESTACSEG UN 1 700,00 700,00 

5 Cabo de rede UTP DESTACSEG M 150 R$ 2,80 420,00 
6 Serviços de instalaçao de câmeras e demais 

itens do sistema de vigilância eletrônica 
DESTACSEG GBL 1  700,00  700,00 

7 Balun DESTACSEG UN 6  30,00  180,00 
 
LOTE 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Valor Total do Lote: 5.298,00 (cinco mil, duzentos e noventa e oito reais). 

Item Especificação Unid. Qtde Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de 
alarme, mediante a utlização de Central de Operações 24 (vinte e 
quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha 
telefônica e internet, com tático no local, contendo no mínimo os 
seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 kit 
central e teclado SP 4.000; 24 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 
01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
Incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção 
dos equipamentos quando necessária ou quan solicitada. Local: 
Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Rua  João 
Ribeiro da Fonseca, Ipiranga/PR 

MES 12 R$ 
220,75 

R$ 
2.649,00 

2 Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de 
alarme, mediante a utlização de Central de Operações 24 (vinte e 
quatro) horas ininterruptas, com comunicação através de linha 
telefônica e internet, com tático no local, contendo no mínimo os 
seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato): 01 kit 
central e teclado SP 4.000; 07 sensores IVP 476; 01 bateria 12 volts; 
01 trafo 12 volts; 01 sirene; 01 caixa metálica; 02 caixas de cabo; 
Incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção 
dos equipamentos quando necessária ou quando solicitada. Local: 
Radio Cultura, Rua XV de Novembro, Centro. 

MES 12 R$ 
220,75 

R$ 
2.649,00 

 
LOTE 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Valor Total do Lote: 2.628,00 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais). 

Item Especificação Unid. Qtde Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de 
alarme, mediante a utlização de Central de Operações 24 (vinte e 
quatro) horas ininterruptas,, com tático no local, contendo no mínimo 
os seguintes equipamentos e materiais (em forma de comodato):  
Incluindo instalação (demais materiais necessários) e manutenção 
dos equipamentos quando necessária ou quando solicitada. Local: 
Barracão do Oficio, Rua Raul Paes de Almeida, Unilsses Guimarâes. 

MES 12 R$ 
219,00 

R$ 
2.628,00 

 
LOTE 4 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA 
Valor Total do Lote: 2.628,00 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais). 

Item Especificação Unid. Qtde Valor Valor 

   
 

Unit. Total 
1 Serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema de 

alarme, mediante a utilização de Central de Operações 24 (vinte e 
quatro) horas ininterruptas, com tático no local, contendo 
equipamentos e materiais (em forma de comodato):  Incluindo 
instalação (demais materiais necessários) e manutenção dos 
equipamentos quando necessária ou quando solicitada. Local: 
Unidade de Demonstrativa, localidade de Riozinho. 

MES 12 R$ 
219,00 

R$ 
2.628,00 

 
Ipiranga/PR, 21 de dezembro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 563/2021 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: A. J. TRAMONTIN JUNIOR - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
21.571.816/0001-45, com sede na JOSE MARIA  TAQUES, 391, Cep: 84450000, Bairro: CENTRO, na cidade de 
IPIRANGA/PR 
 
OBJETO: fornecimento de materiais e prestação de serviços de vigilância eletrônica com monitoramento no sistema 
de alarme, mediante a utilização de Central de Operações, comunicação telefônica, tático no local, e prestação de 
serviços de instalação do sistema de alarme, em atendimento às Secretarias de:  Educação e Cultura,  Assistência 
Social e Agropecuária. 
 
VALOR CONTRATADO: 16.642,00 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e dois reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico  n°. 178/2021 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e suas alterações 
posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
09.001.08.122.0016.2.072.3.3.90.39.00.00. - 3911 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.001.12.361.0019.2.055.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.001.12.364.0019.2.059.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.001.12.365.0019.2.060.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.001.12.367.0019.2.061.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
10.002.13.392.0020.2.062.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO 
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
12.001.20.606.0022.2.066.4.4.90.52.00.00. - 3000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
VIGÊNCIA: 21 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. 
  
DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2021 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 21 de dezembro de 2021. 
 
Assinaturas: 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
A. J. TRAMONTIN JUNIOR - ME 
 
(Contratada) 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 564/2021 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: KAFKA & SOUZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
11.539.114/0001-20. 
 
OBJETO: prestação de serviços de topografia, em atendimento à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços 
Públicos. 
 
VALOR CONTRATADO: 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico  n°. 164/2021 e Lei Federal n° 8666/93 de 21/06/1993, e suas alterações 
posteriores. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.39.00.00. - 3000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 
 
VIGÊNCIA: 21 de dezembro de 2021 a 21 de fevereiro de 2022. 
  
DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2021 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 21 de dezembro de 2021. 
 
Assinaturas: 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
(Contratante) 
KAFKA & SOUZA LTDA 
(Contratada) 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 262/2021 
 
OBJETO: Execução dos serviços de Micro Revestimento Asfáltico em vias urbanas do município de Ipiranga/PR. 
 
VALOR: R$ 298.196,00 (duzentos e noventa e oito mil, cento e noventa e seis reais).  
 
FORNECEDOR: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ 
- CINDEPAR 
 
CNPJ: 18.273.727/0001-08 
 
ENDEREÇO: MARGINAL DO JARDIM IMPERIAL, 1101 - JARDIM IMPERIAL, CEP: 86730-000, na cidade de ASTORGA, Estado 
do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
06.001.15.451.0009.2.021.3.3.71.70.00.00. - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso XXVI, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 21 de dezembro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 21 de dezembro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 21 de dezembro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
 

   
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO DE RATEIO N° 565/2021 
DAS PARTES: 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
 
CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 
DO PARANÁ - CINDEPAR, CNPJ/MF sob nº. 18.273.727/0001-08, com sede na MARGINAL DO JARDIM IMPERIAL, 
1101,  Cep: 86730000, Bairro: JARDIM IMPERIAL, na cidade de ASTORGA/PR. 
 
OBJETO: Execução dos serviços de Micro Revestimento Asfáltico em vias urbanas do município de Ipiranga/PR. 
 
VALOR CONTRATADO: 298.196,00 (duzentos e noventa e oito mil, cento e noventa e seis reais). 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 262/2021, Lei Federal nº. 8666/93, Artigo 24, XXVI e Lei Federal n o 11.107/05. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 
06.001.15.451.0009.2.021.3.3.71.70.00.00. - 1000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 
 
VIGÊNCIA: 21 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. 
  
DATA DE ASSINATURA: 21 de dezembro de 2021 
 
FORO: Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná. 
 
Ipiranga/PR, 21 de dezembro de 2021. 
 
Assinaturas: 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
(Consorciado) 

 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - 
CINDEPAR 
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA 
(Consórcio) 
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 263/2021 
 
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital Municipal de Ipiranga. 
 
VALOR: R$ 10.096,67 (dez mil e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).  
 
FORNECEDOR: EVANDRO CARLOS DALAZOANA & FILHOS LTDA 
 
CNPJ: 11.048.787/0001-88 
 
ENDEREÇO: JOÃO RIBEIRO DA FONSECA, 503 - CENTRO, CEP: 84450-000, na cidade de IPIRANGA, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO 
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 21 de dezembro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 21 de dezembro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 21 de dezembro de 2021. 
 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

          RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CAIXA POSTAL, 16 - FONE/FAX:(042) 3242-1222 - CEP 84.450-000 - IPIRANGA  PR. 

PORTARIA Nº 536 
De 20 de dezembro de 2021       

 
                                  
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 69, Inciso XI, e  
Considerando a solicitação das secretarias e servidores, resolve, 

 
CONCEDER 

 
Férias, conforme abaixo: 
Adão Orlando Sansana – 03/01 a 01/02/2022- 30 dias 
Antonio Carlos da Cunha – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Cleumir Marcolan – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Erikson Roger Carneiro – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Jeferson Henrique Mendes – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
José Nilson Balzer – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
José Renato Taques - 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Marcos Reginaldo Sansana – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Pedro Sidnei Melo Filho – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Douglas Marcelino Sansana – 03/01 a 22/02/2022 – 20 dias 
Luiz Carlos da Rocha – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Marlo de Almeida – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Mattheus Jose Henrique Feldhaus – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Luciano de Meira – 03/01 a 01/02/2022 – 30 dias 
Marcio Jose Soares – 03/01 a 20/01/2022 – 18 dias    
 
CASSAR 
 
Férias, conforme abaixo: 
Vilmar Avila – 30 dias 
                     
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 541 
De 21 de dezembro de 2021       

 
                                  
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 69, Inciso XI, e  
Considerando a solicitação das secretarias e servidores, resolve, 

 
CONCEDER 

 
Férias, conforme abaixo: 
Fabiane Klazura Rosas – 17/01 a 31/01/2022 – 15 dias 
Elizabeth Aparecida Oliveira – 17/01 a 31/01/2022 – 15 dias 
Isis Gomes de Lima  - 03/01 a 14/01/2022 – 12 dias 
Faustino Pereira Filho  - 10/01 a 08/02/2022 – 30 dias 
Simone de Fatima Camargo da Silva – 03/01 a 21/01/2022 – 19 dias 
Ines Dalazoana Denck – 05/01 a 14/01/2022 – 10 dias 
As férias dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação fruirão de acordo com o Calendário Escolar Estadual – 03/01 a 
01/02/2022 – 30 dias. 
 
CASSAR 
 
Férias, conforme abaixo: 
Keli Mislene Carneiro – 2020/2021 – 30 dias 
 
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
Oportunamente, arquive-se.  
 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
 
 


