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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 

Departamento de Recursos Humanos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PORTARIA Nº 515 
De 21 de dezembro de 2022 

 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI e, 
Considerando a Lei 1.181/1995 e o Resultado Final da Avaliação de Desempenho das Secretarias, 

 
RESOLVE 
 

Conceder o enquadramento, referente à progressão funcional dos Servidores efetivos, conforme lotação: 

Secretaria Municipal de Obras e Transportes  

ANTONIO CARLOS DA CUNHA Operador de Máquinas I G-06 

    

Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

VALDIRENI DO ROCIO GONÇALVES CORREIA Zeladora A-05 

   

Secretaria Municipal de Saúde 

MARCELO LUIS RUTKA Cirurgião Dentista V-05 

MAYSA HELENA RIBEIRO PEDRO Enfermeiro (a) T-06 

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

 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

 

 

MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

           

PORTARIA Nº 516 
 De 21 de dezembro de 2022 

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

 
Considerando a Lei nº 2803 de 21 de dezembro de 2021 e Ofício nº 84/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, Ofício nº 59/2022 da 
Secretaria Municipal de Obras e Transportes e Ofício nº 381/2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resolve,  

 
 

CONCEDER 
 

 A gratificação de função para os servidores ocupantes do cargo provimento efetivo: 
AMARILDO ALVES DA SILVA - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
ANTÔNIO CARLOS DA CUNHA - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
CESAR MANFRON - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
CLEOMIR MARCOLAN - Motorista R$ 385,62 referente a 21 dias 
DENIS ALBERT SCHEIFER - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
ERALDO FESTA FREITAS - Motorista R$ 550,90 referente a 30 dias  
ERIKSON ROGER CARNEIRO - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
EVERSON GERALDO FESTA - Mecânico R$ 550,90 referente a 30 dias 
FABIANO AUGUSTO RIBEIRO - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
FABIANO LEPKA - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
FRANCISCO V C GALVAO - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
IZALTINO GARRIGA - Motorista R$ 220,35 referente a 12 dias 
JEFERSON HENRIQUE MENDES - Motorista CNH D R$ 550,90 referente a 30 dias  
JOAO CARLOS GUALDEZI - Motorista R$ 550,90 referente a 30 dias 
JOAO PAULO DALLAZOANA - Motorista R$ 550,90 referente a 30 dias 
JOELSON JOSE KRUM - Motorista R$ 550,90 referente a 30 dias 
JOSE ANTONIO DE ARRUDA - Motorista CNH B R$ 550,90 referente a 30 dias 
JOSE NLSON BALZER - Motorista R$ 550,90 referente a 30 dias 
JUAREZ M. V. DO AMARANTE - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
JULIO CESAR BARBOSA - Motorista R$ 550,90 referente a 30 dias 
LUCIANO DE MEIRA - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
LUIS CARLOS FERREIRA ROCHA - Motorista CNH D R$ 550,90 referente a 30 dias 
MARCIO JOSE SOARES - Operador de Máquinas I R$ 238,72 referente a 13 dias 
MARCOS REGINALDO SANSANA - Mecânico R$ 550,90 referente a 30 dias 
MARLO DE ALMEIDA - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
PAULO ACIR CANTERI - Motorista CNH D R$ 550,90 referente a 30 dias 
PEDRO SIDNEI DE MELO FILHO - Motorista CNH D R$ 550,90 referente a 30 dias 
RODENEI ALAIR DE OLIVEIRA - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
VALDEMAR JORGE DUARTE - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
VILMAR AVILA - Operador de Máquinas I R$ 550,90 referente a 30 dias 
WAGNER ACIR CORDEIRO CORREIA - Motorista R$ 550,90 referente a 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 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PORTARIA Nº 500 
De 06 de dezembro de 2022 
 
   
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do 
Município em seu artigo 69 Inciso XI, e 
Considerando Memorando n.º 386/2022 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,  
 
RESOLVE 
 

 
Cancelar a partir de 05 de dezembro de 2.022, a ampliação de jornada de trabalho de 100% (cem por cento) sobre o vencimento 
básico, da servidora ALANA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, lotada na Escola Municipal 
Indalecio Lemes Galvão. 

 
 

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

 
 
 

 
 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PORTARIA Nº 517 
De 21 de dezembro de 2022 

 
       

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

 
DESIGNAR 
 
 
I - A servidora FABIANE MARIA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Administrativo (a), a 
responsabilidade pelo Patrimônio do Município. 

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
  

  

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

 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
LEI Nº 2855 de 21 de dezembro de 2022 

 
Súmula: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À SAÚDE DO FUMICULTOR E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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

 
LEI: 

 
 

Art. 1º Fica instituída no Município de Ipiranga a Semana Municipal de Prevenção à Saúde do fumicultor, a 
ser comemorada anualmente, durante a semana que antecede o dia 28 de outubro, dia em que se comemora o dia mundial 
do produtor de tabaco. 

 
Art. 2º Durante a Semana Municipal de Prevenção à Saúde do fumicultor, o Poder Executivo Municipal fica 

autorizado a oferecer gratuitamente aos fumicultores orientações e atendimentos médicos in loco nas comunidades do 
interior do município, e o devido encaminhamento de exames médicos, bem como oferecer gratuitamente medicamentos 
necessários a sua saúde. 

 
Parágrafo único. As ações descritas no caput deste artigo poderão ser acrescidas de atividades na área de 

odontologia, como prevenção de cáries, extrações e obturações. 
 
Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criação de programa específico ao atendimento ao 

fumicultor, promovendo reuniões, palestras, debates in loco nas localidades do interior do município com o objetivo de orientar 
para a segurança e saúde no trabalho. 

 
Parágrafo único. Para a divulgação e prevenção da saúde dos fumicultores o Poder Executivo Municipal fica 

autorizado a utilizar material de divulgação, folders cartazes, entre outros. 
 
Art. 4º O cultivo de fumo (nicotiana tabacum) é considerado, no âmbito do Município de Ipiranga, atividade 

de relevante cunho econômico e social. 
 
Art. 5º O Poder Público divulgará os benefícios econômicos e sociais da fumicultura no âmbito rural e urbano, 

em todos os seus efeitos. 
 
Art. 6º A Semana Municipal de Prevenção à Saúde do fumicultor passa a integrar o Calendário Oficial. 
 
Art. 7º Esta lei será regulamentada pelo Executivo Municipal, através de Decreto, no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias de sua publicação. 
 
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2022. 
 

Douglas Davi Cruz 

Prefeito Municipal 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
LEI Nº 2856 de 21 de dezembro de 2022 

 
Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal de Gestão e Fiscalização do Programa Campo 
Demonstrativo e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e dá outras providências  

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

 
LEI: 

 
CAPÍTULO I 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA CAMPO DEMONSTRATIVO 
 

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Gestão e Fiscalização do Programa Campo Demonstrativo, em 
consonância com a Lei Municipal nº 2.791/2021. 

 
Parágrafo único: O Conselho Municipal de Gestão e Fiscalização do Programa Campo Demonstrativo é um 

órgão colegiado, permanente, de caráter consultivo, deliberativo, supervisor, controlador e fiscalizador, de composição 
paritária, vinculado à Secretaria Municipal de Agropecuária, responsável pela coordenação do Programa de Desenvolvimento 
Agropecuário “Campo Demonstrativo”. 
 

Seção I 
Da Competência 

 
Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Gestão e Fiscalização do Programa Campo Demonstrativo: 
 
I – Zelar pela aplicação das leis que norteiam as políticas de desenvolvimento agropecuário e ambiental do 

Município; 
 
II – Controlar, supervisionar, acompanhar, deliberar, fiscalizar e contribuir para o cumprimento das políticas 

municipais de desenvolvimento agropecuário vinculadas ao Programa Campo Demonstrativo; 
 
III – Promover, apoiar e incentivar a criação de organizações destinadas ao fomento da atividade 

agropecuária no Município; 
 
IV – Propiciar apoio técnico às organizações de atendimento às políticas de desenvolvimento agropecuário, 

governamentais ou não-governamentais, a fim de tornar efetiva a aplicabilidade das políticas de desenvolvimento de que 
trata a Lei 2.791/2021; 

 
V – Participar da elaboração das propostas orçamentárias das secretarias do Governo Municipal, visando à 

destinação de recursos vinculados aos planos, programas e projetos, para a implementação das políticas de desenvolvimento 
agropecuário e ambiental do Município; 

 
VI – Fazer proposições visando aperfeiçoar a legislação relativa ao Programa Campo Demonstrativo; 
 
VII – Promover atividades e campanhas de educação e divulgação, para a formação de opinião pública e 

esclarecimentos sobre as políticas de desenvolvimento agropecuário e ambiental decorrentes do programa; 
 
VIII – Acompanhar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e o 

desempenho dos programas, projetos e serviços, assegurando, assim, que os recursos se destinem a políticas de 
desenvolvimento agropecuário e ambiental; 

 
IX – Registrar, acompanhar e fiscalizar as organizações governamentais e não-governamentais de 

atendimento aos produtores agropecuários no Município, e solicitar aos órgãos competentes o credenciamento e o 
cancelamento de registros de instituições, quando não estiverem cumprindo as finalidades propostas e a legislação atinente 
à matéria; 

 
X – Subsidiar a elaboração de leis atinentes às políticas de desenvolvimento agropecuário e ambiental 

decorrentes do programa; 
 
XI – Propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas dos órgãos governamentais diretamente 

ligados à promoção de serviços, projetos ou políticas de desenvolvimento agropecuário e ambiental; 
 
XII – Receber petições, denúncias, reclamações, representações ou notícias de fato de qualquer pessoa por 

eventual inobservância aos preceitos do programa, protegendo informações sigilosas, emitindo pareceres e encaminhando-
os aos órgãos competentes para adoção das medidas aplicáveis; 

 
XIII – Deliberar sobre a destinação e fiscalização dos recursos do Fundo Municipal de Gestão do Programa 

Campo Demonstrativo; 
 
XIV – Elaborar, aprovar e alterar seu regimento interno; 
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XV – Deliberar e propor ao órgão executivo a capacitação de seus conselheiros; 
 
XVI – promover, incentivas e apoiar a realização de eventos, estudos, pesquisas, fóruns, seminários, 

simpósios e outros, no campo das políticas de desenvolvimento agropecuário e ambiental. 
 

Seção II 
Da Constituição e da Composição 

 
Art. 3º. O Conselho de que trata esta lei é vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Agropecuária, e 

é formado por órgãos, entidades ou representantes de instituições governamentais e não-governamentais, com 
representação paritária, composta por membros titulares e respectivos suplentes das seguintes instituições: 

 
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agropecuária; 
 
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 
III – 01 (um) representante da Associação dos Produtores Rurais de Ipiranga (ASPRI); 
 
IV – 01 (um) representante da Associação Comercial, Agrícola e Industrial de Ipiranga; 
 
V – 01 (um) representante dos produtores e/ou empresas participantes do Programa Campo Demonstrativo. 
 
Parágrafo único: os representantes do Governo Municipal serão escolhidos mediante ato próprio do Prefeito 

Municipal. 
 
Art. 4º. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Gestão do Programa Campo 

Demonstrativo serão escolhidos mediante votação de seus membros, por maioria absoluta, devendo haver, em relação à 
presidência e vice-presidência, uma alternância entre as representações governamentais e não-governamentais; 

 
Art. 5º. As entidades não-governamentais, depois de eleitas em assembleia própria, terão o prazo de 15 

(quinze) dias, a partir da vigência desta lei, para apresentar os nomes indicados como seus representantes titulares e 
suplentes, juto ao Conselho, que serão nomeados pelo Prefeito Municipal, em ato próprio, juntamente com os conselheiros 
governamentais por ele indicados. 

 
§ 1º: no ato de nomeação de que trata o “caput” deste Artigo, o Prefeito Municipal deverá indicar o nome do 

secretário executivo do Conselho. 
 
§ 2º. Os membros serão nomeados para o mandato de 02 (dois) anos, período em que não poderão ser 

destituídos, salvo por razões que motivem o desligamento por maioria qualificada do colegiado, garantido o contraditório e a 
ampla defesa, ou ainda por desistência, inatividade, insolvência ou impedimento. 

 
§ 3º. Será destituído da função o(a) conselheiro(a) que deixar de pertencer ao quadro da instituição que 

representa, assumindo em seu lugar o suplente ou outro indicado pela instituição. 
 

Seção III 
Da Estrutura e do Funcionamento 

 
Art. 6º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, ou extraordinariamente, convocado pelo 

presidente ou por dois terços dos seus membros, para deliberações relevantes e pertinentes ao Programa Campo 
Demonstrativo. 

 
§ 1º. A função de membro do Conselho não será remunerada, mas o seu exercício é considerado relevante 

serviço ao Município, com caráter prioritário e, em consequência, justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde 
que motivadas pelas atividades do Conselho. 

 
§ 2º. O Poder Executivo Municipal, responsável pela execução das políticas de desenvolvimento 

agropecuário e ambiental, prestará o necessário apoio técnico administrativo e financeiro para a efetivação das finalidades 
do Conselho, bem como fornecerá os subsídios necessários para a representação deste nas instâncias e eventos para o 
qual for convocado, ou quando sua participação for julgada necessária pela plenária. 

 
Art. 7º. Será nomeado pelo Poder Executivo um secretário executivo, a fim de que este possa dar o respaldo 

técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho. 
 
Art. 8º. Compete ao Secretário Executivo: 
 
I – Elaborar as atas, resoluções, e manter atualizada a documentação do Conselho; 
 
II – Expedir correspondências e arquivar documentos; 
 
III – Prestar contas dos seus atos à Presidência, informando-a de todos os fatos que tenham ocorrido no 

Conselho; 
 
IV – Informar os compromissos agendados à Presidência; 
 
V – Manter os conselheiros informados das reuniões e das pautas a serem discutidas, inclusive no âmbito 

das Comissões Técnicas; 

 
VI – Lavrar as atas das reuniões, proceder à sua leitura e submetê-las à aprovação do Conselho, 

encaminhando-a aos Conselheiros; 
 
VII – Apresentar, anualmente, relatório das atividades do Conselho; 
 
VIII – Receber, previamente, relatórios e documentos a serem apresentados na reunião, para o fim de 

processamento e inclusão na pauta; 
 
IX – Providenciar a publicação dos atos do Conselho em Diário Oficial; 
 
X – Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo Plenário; 
 
XI – Informar os órgãos governamentais e não-governamentais das faltas dos conselheiros. 
 
Art. 9º. Todas as reuniões do Conselho serão públicas e precedidas de ampla divulgação. 
Parágrafo único: poderão ser convidadas pessoas, instituições ou órgãos qualificados para assessorar o 

Conselho Municipal de Gestão e Fiscalização do Programa Campo Demonstrativo em assuntos específicos (Exemplos: 
Ministério Público, IAT, OAB, Engenheiros Agrônomos, Engenheiros Florestais, dentre outros profissionais). 

 
Art. 10. São órgãos do Conselho Municipal de Gestão e Fiscalização do Programa Campo Demonstrativo: 
 
I – Plenário; 
 
II – Mesa Diretora; 
 
III – Comissões especiais de trabalho; 
 
IV – Secretaria Executiva. 
 
§ 1º. O plenário é o órgão executivo soberano do Conselho. 
 
§ 2º. A Mesa Diretora será eleita pela maioria absoluta dos membros do Plenário, para mandato de 02 (dois) 

anos, permitida apenas uma recondução, e será composta por: 
 
I – 01 (um) Presidente; 
 
II – 01 (um) Vice-Presidente; 
 
III – 01 (um) Secretário(a). 
 
§ 3º. Por iniciativa do Conselho, através de resolução, podem ser instituídas comissões especiais de trabalho 

para executar as tarefas estabelecidas em plenário. 
 

CAPÍTULO II 
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 

 
Art. 11. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário instrumento de captação, repasse 

e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento 
de programas e ações dirigidos ao fomento da atividade agropecuária no Município de Ipiranga – Paraná. 
 

Art. 12. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário ficará vinculado diretamente à Secretaria 
Municipal de Agropecuária. 

 
Art. 13. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário terá como gestor o Secretário Municipal de 

Agropecuária. 
 
Art. 14. Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário: 
 
I - As transferências do Município; 
 
II - As transferências da União, do Estado, de seus órgãos e suas respectivas autarquias, fundações, fundos, 

empresas públicas e sociedades de economia mista; 
 
III - As receitas de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha 

a receber de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais; 
 
IV - O produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis; 
 
V - As demais receitas advindas de acordos e convênios destinadas ao Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Agropecuário; 
 
VI - As receitas estipuladas em lei; 
 
VII - Os valores das produções comercializadas através do Programa Campo Demonstrativo, sempre 

mediante prévio procedimento licitatório, na forma da legislação; 
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VIII – Outras. 
 
§ 1º Não se isentam as demais secretarias de políticas específicas de preverem os recursos necessários 

para as ações voltadas ao desenvolvimento agropecuário, conforme determina a legislação em vigor. 
 
§ 2º Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta 

especial, sob a denominação "Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário", e sua destinação será deliberada pela 
Plenária, condicionada à apresentação de projetos, programas e atividades aprovados pelo Conselho Municipal de Gestão 
e Fiscalização do Programa Campo Demonstrativo. 

 
Art. 15. A contabilidade do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário será organizada e processada 

pela Secretaria Municipal da Fazenda, de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e 
subsequente. 

 
Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Fazenda dará informações ao Conselho Municipal de Gestão e 

Fiscalização do Programa Campo Demonstrativo sobre a contabilidade do Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário idosa mensalmente, ou sempre quando for solicitado pelo Presidente do Conselho. 

 
Art. 16. O Prefeito Municipal estabelecerá as normas relativas à estruturação, organização e 

operacionalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. 
 
Art. 17. Para o primeiro ano de exercício financeiro, se houver necessidade, o Prefeito remeterá à Câmara 

Municipal o Projeto de Lei específico de Orçamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. 
 
Parágrafo único. A partir do exercício do primeiro ano financeiro, o executivo providenciará a inclusão das 

receitas e das despesas autorizadas por esta lei, no orçamento do município. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 18. O Conselho Municipal de Gestão e Fiscalização do Programa Campo Demonstrativo elaborará o seu 

regimento interno, que será aprovado por ato próprio, devidamente publicado pela imprensa oficial, e dada ampla divulgação. 
 
Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do Conselho Municipal, das atribuições 

de seus membros, entre outros assuntos. 
 
Art. 19. Considerar-se-á instalado o Conselho Municipal de Gestão e Fiscalização do Programa Campo 

Demonstrativo, em sua primeira gestão, com a publicação dos nomes de seus integrantes no órgão de imprensa oficial do 
município e sua respectiva posse. 

 
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, em 21 de dezembro de 2022. 
 

Douglas Davi Cruz 

Prefeito Municipal 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 162/2022 

 
OBJETO: Fornecimento de fórmulas infantis e suplementos alimentares, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. 
 
VALOR: R$ 5.467,36 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).  
 
FORNECEDOR: FARMÁCIAS FLEMING LTDA 
 
CNPJ: 79.444.717/0024-79 
 
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, 05 - CENTRO, CEP: 84430-000, na cidade de IMBITUVA, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08.001.10.302.0012.2.031.3.3.90.32.00.00. - Atenção Especial Saúde Comunitária 
08.001.10.302.0012.2.031.3.3.90.32.00.00. - Atenção Especial Saúde Comunitária 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 21 de dezembro de 2022. 
 
RATIFICAÇÃO: 21 de dezembro de 2022. 
 
Ipiranga PR., 21 de dezembro de 2022. 

 
DOUGLAS DAVI CRUZ 

Prefeito Municipal 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 47, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 

 
Súmula:  Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Programa de Incentivo ao produtor Rural "Pró Campo" 

e dá outras providencias.  
 

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

 
LEI COMPLEMENTAR 

 
Art. 1º. Esta Lei estabelece normas relativas à política de incentivos e estímulos para o aumento e 

diversificação da produção agrícola e da pecuária, visando o desenvolvimento agrícola e a fixação das famílias ao meio rural 
no Município de Ipiranga, denominado Programa “Pró-Campo. 

 
Art. 2º. As ações instituídas por esta Lei, terão como princípios a valorização do trabalho agrícola e da 

pecuária, a livre iniciativa, o fortalecimento da atividade agropecuária, das comunidades, da pequena propriedade, e da 
agricultura familiar, bem como o combate ao êxodo rural, mediante a priorização de atividades que propiciem o 
desenvolvimento integrado das atividades agropecuárias, observando a distribuição do Orçamento Público. 

 
Art. 3º. Toda atividade agrícola e pecuária, bem como sua expansão qualitativa e quantitativa, observará a 

legislação municipal e legislação estadual e federal, principalmente quanto às normas ambientais e ao cultivo de espécies 
modificadas geneticamente. 

 
Art. 4º. A presente Lei fundamentar-se-á nos conceitos de: 
 
I - atividade agrícola e pecuária; 
 
II - agricultor ou agropecuarista; 
 
III - incentivo econômico. 
 
Parágrafo Único - Considerar-se-á como: 
 
I - Atividade agrícola e pecuária: o conjunto de atividades voltadas à produção de grãos, animais, e demais 

produtos que possam ser cultivados no campo, bem como o beneficiamento e industrialização destes produtos; 
 
II - Agricultor ou agropecuarista: toda pessoa, que de forma direta ou indireta, tenha atividades ligadas à 

agricultura e pecuária, e que dela dependa todo ou parte de seu sustento; 
 
III - incentivo econômico: a participação do Município nos serviços de infra-estrutura, preservação do meio-

ambiente, aumento da produção, bem como a concessão de incentivos materiais, buscando estimular os empreendimentos 
imediatos e futuros. 

 
Art. 5º. As ações serão efetuadas pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal, de forma coordenada 

e mediante a implantação de programas com incentivos, ajuda e participação, nos programas, projetos e ações que dispõe 
a presente Lei e outros que sejam voltados ao interesse público relacionado ao setor agropecuário. 

 
Art. 6º. O programa de Administração Rural e de Mapeamento Técnico das Propriedades Rurais será 

efetuado mediante: 
 
I - Projetos de Administração Rural, com incentivo e auxilio econômico e material, para: 
 
a) acompanhamento da propriedade rural e estímulo à formação de grupos, associações e cooperativas; 
 
b) cadastramento das propriedades agrícolas; 
 
c) instituição, treinamento e acompanhamento de ações de gestão e administração de atividades e da 

propriedade rural. 
 
II - Projetos de Mapeamento Técnico, com incentivos e auxílio econômico e material, para: 
 
a) confecção de mapas da propriedade, visando o seu planejamento e a otimização dos potenciais da 

mesma; 
 
b) determinação da capacidade do solo; 
 
c) determinação da localização das instalações e culturas. 
 
Art. 7º. O Programa de Integração dos Órgãos de Assistência Técnica no Município, será efetuado 

mediante ações conjuntas, parcerias, convênios e outros ajustes que visam este objetivo, inclusive com repasse de recursos, 
na forma da lei, a outras entidades que venham a atuar no Município. 
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Art. 8º. O Programa de Mecanização Agrícola será efetuado mediante: 
 
I - Realização de serviços com máquinas e operadores do Município em propriedades particulares, 

mediante a cobrança de preços públicos estabelecidos no Artigo 11 desta Lei, a fim de realizar abertura de estradas de roça 
e outras vias de acesso, abertura de valas e fossas, destoques, preparo de solo, transporte e distribuição de dejetos animais, 
transporte de água e outros serviços relacionados à atividade agrícola. 

 
II - Cessão de máquinas e equipamentos do Município para grupos de produtores que atendam aos 

requisitos legais. 
 
§ 1º. Os valores cobrados no inciso I poderão ser subsidiados com redução total ou parcial do seu custo, 

assim como, pagos a longo prazo e/ou pagos em equivalência produto e financiados ou subsidiados os serviços realizados 
por terceiros contratados pelo Município ou pelos agricultores, tudo, na forma definida no Artigo 11 desta Lei. 

 
§ 2º. A cessão de máquinas e equipamentos a grupos de agricultores poderá ser com o operador, ou 

custeio de parte ou da totalidade deste, mediante repasse de valores, assim como, de parte ou totalidade das despesas de 
manutenção das máquinas e equipamentos. 

 
§ 3º. Por ocasião da prestação dos serviços o poder executivo deve elaborar planilha constando os serviços 

executados em cada propriedade rural, devendo em tal documento constar a ciência do responsável pela propriedade rural 
e do representante do Município; 

 
§ 4º. O pagamento por tais serviços poderá ser cobrado no prazo máximo de 05 (cinco) anos contados da 

data da prestação dos serviços, caso fique comprovado que na data da realização das melhorias o proprietário rural não se 
enquadrava nos critérios estabelecidos na presente lei. 

 
§ 5º. Para fins de cobrança, o valor despendido pela municipalidade na propriedade rural deve ser corrigido 

pelo índice utilizado na atualização monetária dos tributos municipais (Valor de Referência do Município – VRM). 
 
Art. 9º. Para a efetiva execução do Programa, o Município, atendidas as regras e princípios que regem a 

administração pública, bem como os critérios de conveniência e oportunidade, quando for o caso, adotará as seguintes 
providências: 

 
I - desenvolver e executar serviços de abertura, conservação, pavimentação e manutenção das estradas, 

pontes, mata-burros e acessos, ainda, de outras obras necessárias para melhoria do tráfego e acesso às propriedades rurais; 
 
II - proceder à abertura de bacias e/ou de outras formas de captação das águas pluviais que percorrem as 

estradas, visando impedir o represamento, a erosão e o assoreamento das estradas; 
 
III - corrigir o traçado original das estradas, amenizando as curvas, aclives ou declives acentuados; 
 
IV - firmar termos de parcerias com eventuais interessados em fornecer materiais ou serviços necessários 

à consecução do objeto desta Lei; 
 
V - Executar serviços de limpeza, destoca, drenagem e aterros visando a implantação de benfeitorias e 

instalações produtivas, industrias, comércio e residências nas propriedades rurais; 
 
§ 1º. A faixa de domínio poderá ser utilizada para a realização de benfeitorias necessárias à conservação 

e melhoria da estrada rural, bem como ser alargada nos locais de acesso, bifurcação e cruzamento de estradas ou rodovias, 
assim como nos pontos de ônibus, de modo a se obter áreas adicionais que permitam uma distância mínima de visibilidade, 
de acordo com normas e especificações técnicas. 

 
§ 2º. São considerados materiais para os fins desta Lei, dentre outros, cascalho, vigas de aço, madeira, 

manilha e material de construção em geral. 
 
§ 3º. O Município poderá fornecer e transportar terra bruta retirada de propriedades públicas, quando da 

realização de obras públicas, devidamente atestado pela Secretária Municipal de Obras e Transporte como de descarte, 
sendo vedado o fornecimento e transporte de terra adquirida ou doada por particular. 

 
Art. 10. Os incentivos previstos nesta Lei consistem no fornecimento gratuito dos seguintes materiais e 

serviços para as propriedades rurais, nos seguintes limites: 
 
I - até 5 (cinco) cargas de cascalho entregues na propriedade, as quais, se necessário, serão espalhadas 

e compactadas; 
 
II - até 2 (duas) cargas de terra entregues na propriedade, destinadas à cobertura de silagem e aterramento 

de construções;  
 
III - até 10 (dez) horas-máquina para realização de serviços de terraplanagem para construção de moradia 

ou ampliação de moradia já existente; 
 
IV - até 8 (oito) horas-máquina para limpeza ou abertura de sulcos para irrigação e terraceamento, desde 

que haja licenciamento ambiental; 
 

V - até 5 (cinco) horas-máquina e/ou caminhão para adequação de lavoura ou transporte de cama de 
aviário; 

 
VI - moto nivelamento das estradas particulares para escoamento da produção agrícola, sem limite de 

horas. 
 
Art. 11. Os serviços de veículos e máquinas que forem realizados e excederem a quantidade estipulada 

no Artigo 10 desta Lei, ou que não estejam ali contemplados, serão cobrados levando-se em consideração os seguintes 
valores, calculados de acordo com o Valor de Referência do Município (VRM): 

 
Escavadeira hidráulica - por hora................................................................1,75 VRM 
Retroescavadeira - por hora..........................................................................1,2 VRM 
Rolo Compactador – por hora.....................................................................0,75 VRM  
Motoniveladora - por hora...........................................................................2,25 VRM 
Trator de Esteira - por hora..............................................................................2 VRM 
Pá Carregadeira - por hora............................................................................1,2 VRM 
Caminhão truque - por hora ..........................................................................0,3 VRM  
Caminhão toco - por hora..............................................................................0,3 VRM  
Cascalho - por carga de caminhão truque...................................................0,75 VRM  
Cascalho - por carga de caminhão toco...................................................... 0,75 VRM  
Terra - por carga de caminhão truque............................................................0,5 VRM 
 Terra - por carga de caminhão toco............................................................. 0,5 VRM 
 
Art. 12. Em todos os casos, sendo excedido o tempo destinado ao beneficiário haverá a cobrança do valor 

excedente, de acordo com os critérios e preços definidos no artigo anterior. 
 
Art. 13. Caso o beneficiário, na oportunidade em que as máquinas estiverem na sua propriedade, não 

tenha feito o uso de todas as horas de serviços nas condições especificadas na presente Lei, será concedida a possibilidade 
de retorno por mais uma única vez dentro do período de 12 (doze) meses. 

 
Art. 14. Os pedidos realizados com base na presente Lei possuirão validade idêntica ao do exercício em 

que houverem sido formulados, recomeçando-se a captação de novos pedidos a partir do ano seguinte. 
 
Art. 15. Não serão efetuados serviços gratuitos após o prazo disposto no Art. 13, referente a possíveis 

saldos de serviços não executados em tempo. 
 
Art. 16. O interessado em receber os serviços prestados pelas máquinas e/ou caminhões da 

municipalidade, ou de terceiros contratados pelo município, deverá se dirigir até a Prefeitura Municipal e verbalmente realizar 
o requerimento, o qual será lavrado pelo servidor em formulário confeccionado conforme Anexo I. 

 
§ 1º. O formulário conterá as informações previstas nos Anexos I e II desta Lei e será impresso com 

numeração em sequência crescente, em duas vias, sendo uma das vias entregue ao requerente. 
 
§ 2º. Todos os campos dos formulários deverão ser preenchidos obrigatoriamente, sob pena de 

responsabilidade funcional, exceto o campo que exige o número de bloco de produtor rural, que não será preenchido caso o 
interessado resida na zona urbana ou não seja inscrito no cadastro municipal. 

 
§ 3º. O município será dividido em regiões, que serão respeitadas para a formulação do cronograma de 

serviços, a serem definidas pela Secretaria Municipal de Obras e Transporte, a fim de racionalizar a execução e estabelecer 
uma ordem lógica, de acordo com as atividades do órgão. 

 
§ 4º. Será realizado um cronograma para cada região que terá como finalidade limitar as inscrições e será 

elaborado até o 25º (vigésimo quinto inscrito), quando então será recomeçado novo cronograma para a referida região. 
 
§ 5º. Os trabalhos serão iniciados na região onde a Secretaria Municipal de Obras e Transporte esteja 

executando serviços de manutenção de estradas rurais, ocasião em que analisará a quantidade de requerimentos e a 
localização geográfica das propriedades beneficiárias. 

 
§ 6º. No ato do requerimento, o servidor responsável, para fins de elaboração do cronograma, deverá 

verificar qual a região onde o requerente deseja o serviço e, havendo outros cidadãos já inscritos nesta mesma região, caberá 
ao Secretário da Pasta estabelecer a ordem de atendimento conforme a geografia e distância entre os inscritos no 
cronograma. 

 
§ 7º. Na elaboração do cronograma não poderão ser repetidas as regiões já atendidas sem antes atender 

os inscritos nas demais. 
 
§ 8º. Na hipótese do cronograma não ser respeitado em razão de requerimento de urgência comprovada, 

justificável motivo, ou por força maior ou caso fortuito, os requerentes inscritos que deixaram de ser atendidos terão 
preferência sobre os seguintes. 

 
§ 9º.  Havendo imprevistos ou havendo a necessidade de novas máquinas em desacordo com o 

requerimento realizado, o requerente poderá ser atendido em relação ao serviço extraordinário desde que atenda aos 
seguintes requisitos: 

 
I - Não será beneficiado novamente por esta lei, pelo prazo de 12 (doze) meses; 
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II - Terá o valor das horas/máquinas majorado em 50% (cinquenta por cento); 
 
III - O pagamento das horas deverá ser feito através de boleto identificado. 
 
§ 10. Os serviços de máquina e de caminhões serão mensuradas pela hora normal de trabalho, devendo 

o início e o fim constar no formulário, sob pena de responsabilidade funcional. 
 
Art. 17. Até o 5º (quinto) dia útil após ser efetivado o requerimento, este deverá ser registrado no sistema 

eletrônico específico (https://ipiranga.eloweb.net/protocolo/), e disponibilizado no endereço eletrônico ou no portal da 
transparência da Prefeitura Municipal. 

 
Art. 18. Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês os atendimentos realizados dentro do mês anterior deverão 

ser disponibilizados junto ao endereço eletrônico da Prefeitura Municipal ou nos órgãos oficiais de publicidade. 
 
Art. 19. Os pedidos de serviços de máquinas ou caminhões realizados em data anterior à publicação desta 

Lei deverão ser reinscritos conforme o caput do artigo 16, e estarão sujeitos ao cronograma estabelecidos nos §§ 4º, 5º, 6º 
e 7º do mesmo artigo 16. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de algum requerente inscrito sob as regras antigas não se apresentar para a 

reinscrição nos moldes do caput do artigo 16, em até 30 (trinta) dias da vigência desta Lei, e/ou não atender as demais 
condições exigidas por esta lei, estará automaticamente excluído do cronograma a ser elaborado. 

 
Art. 20. Os benefícios concedidos a título de incentivos, quando não utilizados nas finalidades para as quais 

foram destinados ou no caso de má-fé na utilização dos valores correspondentes aos incentivos concedidos, reverterão ao 
Poder Público Municipal, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

 
Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal fiscalizará todos e quaisquer atos atinentes ao cumprimento dos 

propósitos manifestados pelo beneficiado. 
 
Art. 21. Os benefícios previstos nesta Lei não poderão ser concedidos às Associações ou Produtores que 

estejam em débito com o erário público municipal, que estejam em desacordo com as prescrições Instituto de Água e Terras 
do Paraná (IAT), com o Plano Diretor de Ipiranga e na sua falta com o Código de Posturas, e com as normas do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural e Agropecuário (COMDERPA). 

 
Parágrafo Único - Os produtores que serão beneficiados com os incentivos previstos nesta Lei, deverão 

efetuar 02 (duas) vezes por ano, as roçadas nas testadas das estradas, ao longo de suas propriedades, bem como a limpeza 
das valetas e dos bueiros. 

 
Art. 22. Os materiais ou serviços objeto de termo de parceria, termo de fomento, de comodato, doação ou 

qualquer outra forma de ajuste deverão ser empregados, preferencialmente, nas estradas principais localizadas nas 
proximidades da propriedade rural do parceiro ou do doador. 

 
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se integralmente a Lei Complementar 

nº 37/2021, bem como as demais disposições em contrário. 
 

Ipiranga, 21 de dezembro de 2022. 
 

Douglas Davi Cruz 
Prefeito 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 48, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 

 
Súmula:  Altera o art. 79, § 2, art. 81 da Lei 1201/96 e art. 32 da Lei 1266/99 e dá outras providências.  

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

seguinte Lei Complementar: 
 

LEI COMPLEMENTAR 
 

Artigo 01º - Fica alterada a redação do art. 79, § 2ª da Lei 1201/96 que passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

 
"Artigo 79 -  
Parágrafo 2º - As férias do pessoal do magistério, regentes de classe, observarão o período ou períodos 

fixados pelo órgão de educação, nunca serão inferiores a 30 (trinta) dias por ano consecutivos.  
 
Artigo 02º - Fica alterada a redação do art. 81, § único da Lei 1201/96, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 
"Artigo 81- 
Parágrafo único: O pessoal integrante do Magistério, regente de classe, não perceberá o adicional previsto 

neste artigo, sobre os quinze dias relativos ao período de recesso previsto no art 32 da Lei 1266/99 
 
Artigo 03º - Fica alterada a redação do art 32 da Lei 1266/99 que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Artigo 32 - Os integrantes da carreira de Magistério Municipal regente de classe farão jus ao período de 30 

dias de férias e ainda, 15 dias de recesso, sem reposição. 
 
Artigo 04º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  
 

Ipiranga, 21 de dezembro de 2022. 
 

Douglas Davi Cruz 
Prefeito 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 49 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 

 
Súmula:  Regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Municipal 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 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º. Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Municipal direta e 
indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. 
 
§ 1º. Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo, quando no desempenho de função 
administrativa. 
 
§ 2º. Para os fins desta Lei, consideram-se: 
 
I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta; 
 
II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica; 
 
III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. 
 
Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
 
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 
 
I - atuação conforme a lei e o Direito; 
 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização 
em lei; 
 
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; 
 
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
 
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na legislação; 
 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 
 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 
 
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados; 
 
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 
administrados; 
 
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de 
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio; 
 
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 
 
XII - impulso, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; 
 
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada 
aplicação retroativa de nova interpretação. 
 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS 

 
Art. 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 
 
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento 
de suas obrigações; 
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II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, 
obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; 
 
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 
competente; 
IV - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. 
 

CAPÍTULO III 
DOS DEVERES DO ADMINISTRADO 

 
Art. 4º. São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo: 
 
I - expor os fatos conforme a verdade; 
 
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé; 
 
III - não agir de modo temerário; 
 
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 

CAPÍTULO IV 
DO INÍCIO DO PROCESSO 

 
Art. 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. 
 
Art. 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito 
e conter os seguintes dados: 
 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
 
II - identificação do interessado ou de quem o represente; 
 
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 
 
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 
 
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 
 
Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar 
o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. 
 
Art. 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que 
importem pretensões equivalentes. 
 
Art. 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser 
formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS INTERESSADOS 

 
Art. 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo: 
 
I - pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de 
representação; 
 
II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser 
adotada; 
 
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 
 
IV - as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. 
 
Art. 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato 
normativo próprio. 
 

CAPÍTULO VI 
DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os 
casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 
 
Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência 
a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em 
razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos 
respectivos presidentes. 
 
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
 
 I - a edição de atos de caráter normativo; 
 
II - a decisão de recursos administrativos; 
 
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 
 
Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. 
 
§ 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os 
objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. 
 
§ 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 
 
§ 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo 
delegado. 
 
Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária 
de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 
 
Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando 
conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. 
 
Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor 
grau hierárquico para decidir. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO 

 
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: 
 
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 
 
II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto 
ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; 
 
III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. 
 
Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se 
de atuar. 
 
Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares. 
 
Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum 
dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. 
 
Art. 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO 

 
Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir. 
 
§ 1º. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a 
assinatura da autoridade responsável. 
§ 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. 
 
§ 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. 
 
§ 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. 
 
Art. 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual 
tramitar o processo. 
 
Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular 
do procedimento ou cause danos ao interessado ou à Administração. 
 
Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados 
que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior. 
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. 
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Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro 
for o local de realização. 
 

CAPÍTULO IX 
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS 

 
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para 
ciência de decisão ou a efetivação de diligências. 
 
§ 1º. A intimação deverá conter: 
 
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; 
 
II - finalidade da intimação; 
 
III - data, hora e local em que deve comparecer; 
 
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; 
 
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; 
 
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. 
 
§ 2º. A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento. 
 
§ 3º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou 
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 
 
§ 4º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada 
por meio de publicação oficial. 
 
§ 5º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do 
administrado supre sua falta ou irregularidade. 
 
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo 
administrado. 
 
Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado. 
 
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, 
sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. 
 

CAPÍTULO X 
DA INSTRUÇÃO 

 
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-
se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor 
atuações probatórias. 
 
§ 1º. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. 
 
§ 2º. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. 
 
Art. 30. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. 
 
Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho 
motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver 
prejuízo para a parte interessada. 
 
§ 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas 
possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 
 
§ 2º. O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito 
de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. 
 
Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência 
pública para debates sobre a matéria do processo. 
 
Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão estabelecer outros meios de participação de 
administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. 
Art. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser 
apresentados com a indicação do procedimento adotado. 
 
Art. 35. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser 
realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a 
respectiva ata, a ser juntada aos autos. 

 
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente 
para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. 
 
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria 
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, 
de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. 
 
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer 
diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 
 
§ 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. 
 
§ 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando 
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 
 
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, 
serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. 
 
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de 
ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. 
 
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido 
formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento 
do processo. 
 
Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, 
mencionando-se data, hora e local de realização. 
 
Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 
quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. 
 
§ 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a 
respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. 
 
§ 2º. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento 
e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. 
Art. 43. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos 
e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de 
outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. 
 
Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro 
prazo for legalmente fixado. 
 
Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem 
a prévia manifestação do interessado. 
 
Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos 
que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra 
e à imagem. 
 
Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, 
o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo 
à autoridade competente. 
 

CAPÍTULO XI 
DO DEVER DE DECIDIR 

 
Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou 
reclamações, em matéria de sua competência. 
 
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo 
prorrogação por igual período expressamente motivada. 
 

CAPÍTULO XII 
DA DECISÃO COORDENADA 

 
Art. 50. No âmbito da Administração Pública Municipal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 (três) ou 
mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que:  
 
I - for justificável pela relevância da matéria; e  
 
II - houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório.    
 
§ 1º. Para os fins desta Lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que 
atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante 
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de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do 
objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. 
 
§ 2º. A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. 
§ 3º. A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com utilização, sempre 
que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. 
 
§ 4º. Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos:  
 
I - de licitação; 
 
II - relacionados ao poder sancionador; ou 
 
III - em que estejam envolvidas autoridades de Poderes distintos.    
 
Art. 51. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada, na qualidade de ouvintes, os interessados de que trata o 
art. 9º desta Lei.  
 
Parágrafo único. A participação na reunião, que poderá incluir direito a voz, será deferida por decisão irrecorrível da 
autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada.  
 
Art. 52. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do art. 26 desta Lei.  
 
Art. 53. Cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de documento específico sobre o tema atinente 
à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada.  
 
Parágrafo único. O documento previsto no caput deste artigo abordará a questão objeto da decisão coordenada e eventuais 
precedentes. 
 
Art. 54. Eventual dissenso na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões, de 
forma fundamentada, acompanhado das propostas de solução e de alteração necessárias para a resolução da questão. 
 
Parágrafo único. Não poderá ser arguida matéria estranha ao objeto da convocação.  
 
Art. 55. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata, que conterá as seguintes informações:  
 
I - relato sobre os itens da pauta;  
 
II - síntese dos fundamentos aduzidos; 
 
III - síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação;   
 
IV - registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da 
convocação; 
 
V - posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar; e 
 
VI - decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. 
 
§ 1º. Até a assinatura da ata, poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito 
de matéria de competência do órgão ou da entidade representada.   
 
§ 2º. A ata será publicada por extrato no Diário Oficial do Município, do qual deverão constar, além do registro referido no 
inciso IV do caput deste artigo, os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a 
ata em seu inteiro teor, para conhecimento dos interessados. 
 
Art. 56. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
 
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
 
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
 
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 
 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
 
V - decidam recursos administrativos; 
 
VI - decorram de reexame de ofício; 
 
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios 
oficiais; 
 
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 
 

§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos 
de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 
 
§ 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos 
das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. 
 
§ 3º. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de 
termo escrito. 
 

CAPÍTULO XIII 
DA MOTIVAÇÃO 

 
Art. 57. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 
 
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 
 
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; 
 
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; 
 
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; 
 
V - decidam recursos administrativos; 
 
VI - decorram de reexame de ofício; 
 
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios 
oficiais; 
 
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. 
 
§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos 
de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 
 
§ 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos 
das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. 
 
§ 3º. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de 
termo escrito. 
 

CAPÍTULO XIV 
DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 

 
Art. 58. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, 
renunciar a direitos disponíveis. 
 
§ 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. 
 
§ 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a 
Administração considerar que o interesse público assim o exige. 
 
Art. 59. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se 
tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. 

 
CAPÍTULO XV 

DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E CONVALIDAÇÃO 
 

Art. 60. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo 
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
 
Art. 61. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários 
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 
 
§ 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 
 
§ 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à 
validade do ato. 
 
Art. 62. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que 
apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. 
 

CAPÍTULO XVI 
DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO 

 
Art. 63. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. 
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§ 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o 
encaminhará à autoridade superior. 
 
§ 2º. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. 
 
§ 3º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade 
prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as 
razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. 
 
Art. 64. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 
 
Art. 65. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo: 
 
I - os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo; 
 
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida; 
 
III - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; 
 
IV - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. 
Art. 66. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir 
da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 
 
§ 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a 
partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. 
 
§ 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. 
 
Art. 67. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de 
reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. 
 
Art. 68. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. 
 
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade 
recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. 
 
Art. 69. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no 
prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações. 
 
Art. 70. O recurso não será conhecido quando interposto: 
 
I - fora do prazo; 
 
II - perante órgão incompetente; 
 
III - por quem não seja legitimado; 
 
IV - após exaurida a esfera administrativa. 
 
§ 1º. Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. 
 
§ 2º. O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida 
preclusão administrativa. 
 
Art. 71. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a 
decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. 
 
Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser 
cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. 
 
Art. 72.  Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso 
explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.  
Art. 73.  Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, 
dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras 
decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e 
penal. 
 
Art. 74. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, 
quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. 
 
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. 
 

CAPÍTULO XVII 
DOS PRAZOS 

 

Art. 75. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e 
incluindo-se o do vencimento. 
 
§ 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver 
expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 
 
§ 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 
 
§ 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente 
àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 
 
Art. 76. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. 
 

CAPÍTULO XVIII 
DAS SANÇÕES 

 
Art. 77. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação 
de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. 
 

CAPÍTULO XIV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 78. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas 
subsidiariamente os preceitos desta Lei. 
 
Art. 79.  Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure 
como parte ou interessado: 
 
I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
 
II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental; 
 
III - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, 
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência 
adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido 
contraída após o início do processo. 
 
§ 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade 
administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. 
 
§ 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. 
 
Art. 80. Caberá aos órgãos municipais a criação de grupos setoriais de trabalho ou de comissões com os seguintes objetivos: 
 
I - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas ou 
exageradas ou procedimentos desnecessários ou redundantes; 
 
II - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia no setor. 
 
Art. 81. Cabe à Administração disponibilizar, em seus sítios eletrônicos, mecanismos próprios para a apresentação, pelo 
cidadão, de requerimento relativo a seus direitos. 
 
Parágrafo único: O requerimento a que se refere o caput tramitará eletrônica ou fisicamente, e eventuais exigências ou 
diligências serão comunicadas pela internet, por meio telefônico ou por via postal. 
 
Art. 82. Esta lei possui eficácia imediata em relação a todos os processos administrativos do Município, incluídos os que 
ainda se encontram em trâmite, preservados os atos anteriores à sua vigência. 
 
Art. 83. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Ipiranga, 21 de dezembro de 2022. 

 
Douglas Davi Cruz 

Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 50 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 

 
Súmula:  Altera o Artigo 197 da Lei Complementar nº. 09/2010 para os fins de acrescentar o § 03º, conforme 

especifica e dá outras providências.  
 

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

 
LEI COMPLEMENTAR 

 
Art. 1°. O Artigo 197 da Lei Complementar nº 09/2010 passa a vigorar acrescido do § 3°, com a seguinte 

redação: 
 
"Art. 197. O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, 

a posse ou o domínio útil, a qualquer título, de bem imóvel, por natureza ou por acessão física como definida na lei civil, 
construído ou não, localizado na zona urbana do Município. 

 
§ 1º Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observada a 

existência de pelo menos 2 (dois) dos seguintes incisos construídos ou mantidos pelo poder público: 
 
I - Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;  
 
II - Abastecimento de água; 
 
III - Sistema de esgotos sanitários; 
 
IV- Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 
 
V- Escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado. 
 
§ 2º Consideram-se, também, como zona urbana áreas urbanas e de expansão urbana e os 

desmembramentos para fins urbanos e terrenos localizados na área rural, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, 
mesmo que localizados fora da zona definida nos termos do parágrafo anterior, de acordo com a legislação municipal 
específica. 

 
§ 3º. Não estão sujeitas à incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, as propriedades que 

desenvolvam atividades silviagropecuária ou pastoril, ainda que localizadas em áreas de zoneamento urbano, devendo tais 
imóveis serem devidamente inseridos nos cadastros competentes de acordo com sua respectiva destinação rural, sendo 
irrelevante, para fins tributários, a mera localização." 

 
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Ipiranga, 21 de dezembro de 2022. 

 
Douglas Davi Cruz 

Prefeito 
 

 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO  Nº. 180/2022 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pela Srª. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no 
bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico  nº. 180/2022, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às 
Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar 
nº. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, para contratação de empresa para realização de estudo geofísico, em 
atendimento a Secretaria de Meio Ambiente. 
 
FORNECEDOR: JULLIAN L STULP E CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.764.661/0001-99 
Valor Total do Fornecedor: 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais). 
LOTE 1 - Valor Total do Lote: 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais). 

Item Especificação Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Estudo Geofísico através de Eletrorresistividade - Com 

relatório + ART, Mobilização de Equipe + Equipamento e 
Topografia. 

GBL 1 R$ 
19.400,00 

R$ 
19.400,00 

 
Ipiranga/PR, 21 de dezembro de 2022. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
 
 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO  Nº. 182/2022 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, HOMOLOGA todos os atos praticados pela Srª. Pregoeira e pela respectiva Equipe de Apoio no 
bojo do certame licitatório – Pregão Eletrônico  nº. 182/2022, conforme especificado no Edital de Adjudicação, às 
Licitantes Vencedoras, observadas as demais disposições legais e pertinentes: 
 
OBJETO: Seleção e contratação de empresas que se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme Lei Complementar 
nº. 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, para fornecimento de gêneros alimentícios, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, e Secretaria 
Municipal de Obras e Transportes. 
 
FORNECEDOR: EDICLEIA APARECIDA ZACHESKY DA SILVA  
CNPJ: 32.656.339/0001-37 
Valor Total do Fornecedor: 7.549,35 (sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos). 
 
LOTE 9  - Valor Total do Lote: 60,75 (sessenta reais e setenta e cinco centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Chá mate, Caixa com 25 saches, 40 
gramas. 

CAPIMAR 
CAPIMAR 

CX 25 R$ 
2,4300 

R$ 
60,7500 

 
LOTE 10 LOTE 10 
Valor Total do Lote: 90,00 (noventa reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Coco ralado, úmido, branco em flocos médios, 
pacote com 100gm 

APTI 
APTI 

PCT 20 R$ 
4,5000 

R$ 
90,0000 

 
LOTE 12 LOTE 12 
Valor Total do Lote: 68,00 (sessenta e oito reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Doce cremoso de frutas, pote com 400 
gramas 

DA SERRA DA 
SERRA 

UM 20 R$ 
3,4000 

R$ 
68,0000 

 
LOTE 16 LOTE 16 
Valor Total do Lote: 65,00 (sessenta e cinco reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Farinha para quibe, pacote com 500 
gramas 

PINDUCA 
PINDUCA 

PCT 10 R$ 
6,5000 

R$ 
65,0000 

 
LOTE 17 LOTE 17 
Valor Total do Lote: 65,00 (sessenta e cinco reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Farofa de mandioca pronta - De 1ª qualidade – 
Ingredientes: Farinha de mandioca biju, toucinho 
defumado, condimento preparado sabor cebola (sal 
aromatizantes antiumectante dióxido de sílicio), alho, 
sal refinado, cebolinha verde, condimento preparado 
sabor bacon (sal, farinha de arroz, proteína vegetal 
hidrolisada, amido de milho, aromatizantes, realçador 
de sabor glutamato monossódico, antiumectante 
dióxido de silício), cebola frita, pimenta vermelha, 
pimenta do reino, colorífico, realçador de sabor 
glutamato monossódico, antioxidante BHT - 
Embalagem com 500g 

AMAFIL 
AMAFIL 

PCT 10 R$ 
6,5000 

R$ 
65,0000 

 
LOTE 21 LOTE 21 
Valor Total do Lote: 72,00 (setenta e dois reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Goma para tapioca hidratada pacote 
com 500 gramas. 

JO?O E MARIA 
JO?O E MARIA 

PCT 10 R$ 
7,2000 

R$ 
72,0000 

 
LOTE 22 LOTE 22 
Valor Total do Lote: 84,00 (oitenta e quatro reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Valor Total 
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Unit. 
1 Granulado colorido 130 

gramas 
DONA JURA DONA 
JURA 

UN 20 R$ 4,2000 R$ 
84,0000 

 
LOTE 24 LOTE 24 
Valor Total do Lote: 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Ketchup tradicional original, frasco 
400g. 

KONSUMO 
KONSUMO 

UN 10 R$ 
5,2500 

R$ 
52,5000 

 
LOTE 27 LOTE 27 
Valor Total do Lote: 312,00 (trezentos e doze reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Macarrão integral, pct com 500 gramas GALO GALO PCT 40 R$ 7,8000 R$ 312,0000 
 
LOTE 28 LOTE 28 
Valor Total do Lote: 255,20 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Macarrão parafuso com ovos pasteurizados 
pacote de 500 gr. Prazo mínimo de validade de 
06 meses a partir da data de entrega. 

DONA 
MARIA 
DONA 
MARIA 

UN 80 R$ 
3,1900 

R$ 
255,2000 

 
LOTE 32 LOTE 32 
Valor Total do Lote: 4.192,00 (quatro mil, cento e noventa e dois reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Pão caseiro de forma fatiado, unidades 
de 500 gramas. 

LEVEPAN 
LEVEPAN 

UN 800 R$ 
5,2400 

R$ 
4.192,0000 

LOTE 33 LOTE 33 
Valor Total do Lote: 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Pão de forma integral, fatiado, 
unidade de 500 g. 

LEVEPAN 
LEVEPAN 

UN 300 R$ 
5,6000 

R$ 
1.680,0000 

 
LOTE 35 LOTE 35 
Valor Total do Lote: 198,00 (cento e noventa e oito reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Pêssego em calda, embalagem com 
450 gramas 

NEUMANN 
NEUMANN 

EMB 20 R$ 
9,9000 

R$ 
198,0000 

 
LOTE 36 LOTE 36 
Valor Total do Lote: 200,00 (duzentos reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Pudim variados embalagem com 50 gramas 
cada. 

APTI 
APTI 

UN 100 R$ 
2,0000 

R$ 
200,0000 

 
LOTE 41 LOTE 41 
Valor Total do Lote: 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Suco de uva natural concentrado, frasco com 
1,5 litros. Deve possuir registro no Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). 

MAGUARY 
MAGUARY 

UN 10 R$ 
15,4900 

R$ 
154,9000 

 
FORNECEDOR: TELMARI BASSO DALAZOANA - CNPJ: 32.958.903/0001-76 
Valor Total do Fornecedor: 7.717,10 (sete mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos). 
 
LOTE 1  - Valor Total do Lote: 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Açúcar refinado, pacote c/ 5 quilos Obtido da cana ALTO PCT 20 R$ R$ 

   
 

de açúcar, refinado; com aspecto cor, cheiro 
próprio, sabor doce; com teor de sacarose mínimo 
de 99%p/p e umidade máxima de 0,3%p/p; sem 
fermentação, isento de sujidades, parasitas, 
materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; 
acondicionado em plástico atóxico, validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

ALEGRE 18,7500 375,0000 

 
LOTE 4 LOTE 4 
Valor Total do Lote: 126,00 (cento e vinte e seis reais). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Banana prata de 1ª qualidade, tamanho mpedio e 
grande, casca livre de fungos, maturação natural 

 in 
natura 

KG 30 R$ 
4,2000 

R$ 
126,0000 

 
LOTE 6 LOTE 6 
Valor Total do Lote: 131,40 (cento e trinta e um reais e quarenta centavos). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Biscoito recheado 126 gramas. liane UN 60 R$ 2,1900 R$ 131,4000 
 
LOTE 7 LOTE 7 
Valor Total do Lote: 919,80 (novecentos e dezenove reais e oitenta centavos). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Café, pacote com 500 gramas Especificações 
mínimas; 
-Torrado, moído, tipo embalagem almofada, 
com selo de pureza ABIC 
-Informação nutricional: 
-Valor calórico; 4,34 kcal 
-Carboidratos: 0,68g 
-Proteínas: 0,33g 
-Gorduras totais: 0,05g 
-Sódio: 0,36mg 

odebrecht UM 60 R$ 
15,3300 

R$ 
919,8000 

 
LOTE 8 LOTE 8 
Valor Total do Lote: 269,80 (duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). 
 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Carne de frango, cortada à passarinho, resfriada, 
cor aspecto, cheiro e sabor próprios. 

agrogem KG 20 R$ 
13,4900 

R$ 
269,8000 

 
LOTE 29 LOTE 29 
Valor Total do Lote: 175,60 (cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Margarina cremosa com sal, 80% de lipidios  pote 
com 500 gr, Valor nutricional por peso de 10 grama . 
Valor energetico 72 kg 
Carboidrato 0g 
Proteinas 0g 
Gorduras totais 8,0g 
Gorduras saturadas 2,0 g 
Gorduras monoisaturadas 2,0g 
Gorduras poliisaturadas 3,7g 
Gorduras trans 0g 
Colesterol 0mg 
Fibra alimentar 0g 
Sodio 60m 
Vitamina A 45m 

doriana UN 20 R$ 
8,7800 

R$ 
175,6000 

 
LOTE 30 - Valor Total do Lote: 326,40 (trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Mistura para bolo, sabor chocolate, embalagem 
plástica contendo 400 gramas. 

apti UN 80 R$ 
4,0800 

R$ 
326,4000 

 
LOTE 31 - Valor Total do Lote: 1.062,00 (um mil e sessenta e dois reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
1 Mortadela sem gordura copacol KG 60 R$ 17,7000 R$ 1.062,0000 
 
LOTE 34 - Valor Total do Lote: 1.716,00 (um mil, setecentos e dezesseis reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor Valor Total 



PÁGINA - 13

Diário Oficial
ATOS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA

IPIRANGA, 22 DE DEZEMBRO DE 2022ANO 8 - EDIÇÃO Nº 1727

A Prefeitura Municipal de Ipiranga, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado 
através do site   http://ipiranga.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA - PR   CNPJ: 76.175.934/0001-26
RUA XV DE NOVEMBRO, 545 - CENTRO   CEP: 84450.000 TEL: (42) 3242 8500

   
 

Unit. 
1 Pão francês, unidade com 50 gramas, fresco, 

do dia 
dalazoana UN 2200 R$ 

0,7800 
R$ 
1.716,0000 

 
LOTE 37 - Valor Total do Lote: 714,00 (setecentos e quatorze reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Queijo mussarela fatiada – 1ª qualidade. Deve 
apresentar odor agradável, possuir consistência 
firme, não apresentar manchas, não deve estar 
pegajoso, cor amarelada - o produto deverá ter data 
de fabricação recente. 

alto 
alegre 

KG 20 R$ 
35,7000 

R$ 
714,0000 

 
LOTE 38 - Valor Total do Lote: 384,30 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Quirera de milho fina amarela, pacote com 1 quilo  
Prazo mínimo de validade 06 meses a partir da data 
de entrega. 

sinha PCT 70 R$ 
5,4900 

R$ 
384,3000 

 
LOTE 39 - Valor Total do Lote: 568,80 (quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor 
Total 

1 Refrigerante, embalagem descartável com 2 litros, 
FARDOS CONTENDO 6 UNIDADES, sabores 
variados. 

cini UN 20 R$ 
28,4400 

R$ 
568,8000 

 
LOTE 40  - Valor Total do Lote: 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais). 
Item Especificação Marca Unidade Quant. Valor 

Unit. 
Valor Total 

1 Refrigerante, embalagem descartável com 2 litros, 
sabores variados 

cini UN 200 R$ 
4,7400 

R$ 
948,0000 

 
Ipiranga/PR, 21 de dezembro de 2022. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA 

PORTARIA Nº 16/2022 

 

“Designa, nos termos da Resolução da 
Mesa Diretora nº15/2022. Procuradora da 
Mulher, que especifica.” 

 

A Presidência da Câmara Municipal de Ipiranga, nos usos das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno desta Casa, RESOLVE: 

 

Art. 1º Reconduzir a vereadora CAROLINE EMANUELLE DALAZOANA para o exercício do mandato de 
Procuradora da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Ipiranga, em conformidade com a Resolução da 
Mesa Diretora nº 15/2022. 

Art. 2º O mandato terá inicio com a vigência desta portaria, tendo por termo a data de 1º de janeiro de 2024, 
conforme art. 2º, §1º, da Resolução da Mesa Diretora nº15/2022. 

 
 
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de 20 de 
dezembro de 2022. 
 

 
Câmara Municipal de Ipiranga, 19 de dezembro de 2022. 

 
 
 

LAERTES PRESTES 
Presidente do Legislativo Municipal 
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