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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2762 de 27 de setembro de 2021 

 
Súmula: Aprova o Plano Diretor Municipal de Ipiranga e dá outras providências. 

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

LEI: 
 

Art. 1° Fica aprovado o Plano Diretor Municipal de Ipiranga-PR, constando, além do disposto nos artigos desta Lei, dos capítulos 
denominados “Análise Temática Integrada” – Anexo I, “Diretrizes e Proposições” - Anexo II, e “Plano de Ação e Investimentos” - 
Anexo III, do volume denominado “Plano Diretor Municipal”, o qual, sob a forma do Anexo, passa a fazer parte integrante da presente 
Lei. 
 
Art. 2° O Plano Diretor Municipal de Ipiranga-PR está subjugado às demais normas federais, Lei Federal nº 10.257, Estatuto das 
Cidades, e demais leis relativas a política urbana. 
 
Art. 3° O Plano Diretor Municipal de Ipiranga-PR coordenará as atividades da administração municipal, compatibilizando-a com as 
das administrações estadual, federal, autárquicas, de empresas públicas e privadas, de maneira a alcançar, no prazo de sua vigência, 
o objetivo de que trata o Art. 4º da presente Lei. 
 

Capítulo II 
Objetivo e diretrizes 

 
Art. 4° – Constitui objetivo principal do Plano Diretor Municipal de Ipiranga-PR a promoção do desenvolvimento e do bem-estar social 
dos cidadãos do município, de tal maneira que, ao final do período de planejamento explicitado no Art. 2°, todos os indicadores 
componentes do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), instituído pelo Plano das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) tenham ultrapassado o valor de 0,800, mínimo indicado para a caracterização de alto desenvolvimento 
humano. 
 
Art. 5° – Para a consecução de seu objeto principal, o Plano Diretor Municipal de Ipiranga-PR explicita as seguintes diretrizes: 
 
I. O respeito ao meio natural e antrópico; 
II. A qualidade de vida no município; 
III. A organização da ocupação no território, com equilíbrio ao Meio Ambiente. 
IV. O proporcionamento de oportunidades econômicas para todos; 
V. A qualificação do Poder Público e da comunidade para o planejamento. 
 
Art. 6° – Para alcançar a diretriz explicitada na alínea a) do Art. 5°, promoverá o Município de Ipiranga-PR, entre outras, as seguintes 
atividades e ações: 
 
I. O Estudo e organização do uso do solo rural, mediante o reconhecimento e mapeamento das características de hidrografia, 
declividade, cobertura vegetal e formação pedológica das diversas macro e micro-zonas rurais, dando a esse estudo ampla e irrestrita 
divulgação e condicionando toda e qualquer participação em programa público de fomento silvoagropecuário e outros instrumentos 
que auxiliem a meio rural; 
 
II. A formação de corredores de biodiversidade, através da interligação das faixas de preservação ambiental legalmente 
obrigatórias com as reservas legais e as reservas particulares do patrimônio natural existentes ou a serem criadas, com base nas 
recomendações do Instituto Ambiental do Paraná (IAP); 
III. Incentivo a criação de novas reservas particulares do patrimônio natural; 
IV. A proteção ao patrimônio arqueológico descoberto ou a descobrir no território municipal; 
V. A proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural presente no território municipal, mediante regulamento específico, 
que lançará mão do instituto da transferência do direito de construir, prevista na Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e Lei 
Municipal; 
 
Art. 7° - Para alcançar a diretriz explicitada na alínea b) do Art. 5º, promoverá o Município de Ipiranga-PR, entre outras, as seguintes 
atividades e ações: 
 
I. A promoção do saneamento rural, privilegiando a implantação de micro-sistemas de abastecimento de água tratada aos 
moradores circunvizinhos às povoações de maior densidade de moradores, bem como o fornecimento, gratuito ou subsidiado, de 
materiais e serviços à população rural carente para a implantação de módulos sanitários rurais, conforme estabelecido no Plano de 
Metas do Plano Diretor; 
II. A melhoria do sistema urbano de iluminação pública, de maneira a proporcionar um ponto de luz a 40 metros de distância 
máxima em todas as vias públicas, com a substituição gradual das lâmpadas atuais por luminárias a vapor de sódio ou LED; 
III. A implantação de sistemas de iluminação pública nos povoados rurais de maior densidade de habitantes, com luminárias 
dispostas a 40 metros de distância máxima com luminárias a vapor de sódio ou LED; 
IV. A implantação de pavimentação e a construção de dispositivos de drenagem nas vias públicas urbanas que ainda não 
possuem este serviço, dando prioridades nas categorias de arteriais e coletoras, e posteriormente nas de categoria Local; 
V. A implantação de pavimentação ou revestimento e a construção de dispositivos de drenagem nas vias públicas rurais, pelo 
menos as de categoria principal, conforme definido na Lei do Sistema Viário; 
VI. A elaboração de um plano para melhoria do transporte escolar, visando a redução dos tempos de espera e de viagem dos 
alunos e a economia para os cofres públicos; 
VII. A elaboração de um plano para a regulamentação do sistema de transporte coletivo municipal, com a obrigatória verificação 
da viabilidade econômica de linhas urbanas ou suburbanas, mediante o pagamento de tarifa que seja regulada e fiscalizada pelo 
Poder Público, o qual também fiscalizará o cumprimento dos horários e da frequência mínima estabelecida; 
VIII. A implantação de mobiliário urbano nos logradouros públicos, na sede municipal e nos povoados rurais com maior 
densidade de habitantes, constando de lixeiras, bancos, abrigos para pessoas no aguardo de ônibus e táxis, e o que mais for julgado 

conveniente, podendo o Poder Público concessionar à iniciativa privada espaço para publicidade, conforme estabelecido em 
legislação especifica, bancas e comércio fixo em área pública, desde que devidamente ressarcido; 
IX. A implantação de equipamento desportivo e de lazer em áreas públicas, ou através de parcerias publicas privadas, na sede 
municipal e nos povoados rurais com maior densidade de habitantes, podendo o Poder Público concessionar à iniciativa privada 
espaço para publicidade, conforme estabelecido em legislação especifica, bancas e comércio fixo em área pública, desde que 
devidamente ressarcido; 
X. A implantação e manutenção da sinalização viária estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como a sinalização 
de orientação nos cruzamentos das estradas rurais principais e em todos os cruzamentos urbanos, com indicações dos nomes das 
vias públicas, podendo o Poder Público concessionar à iniciativa privada espaço para publicidade nas placas de orientação, mediante 
retribuição financeira ou em serviços; 
XI. A elaboração de um plano de expansão de rede municipal de Educação Fundamental, contemplando, a distritalização de 
que trata a alínea a) do Art. 8º desta Lei, de forma a reduzir as distâncias do transporte escolar e facilitar o acesso dos alunos às 
instituições públicas de ensino; 
XII. A elaboração de um plano de expansão da rede municipal de Educação Infantil, dentro das diretrizes de distritalização de 
que trata a alínea a) do Art. 8º desta Lei, de forma a dispor um estabelecimento público dentro da demanda da localidade, em zona 
rural e, em zona urbana, dentro dos raios de influência de que trata o Quadro 1 do Art. 15º desta Lei. 
XIII. A elaboração de um plano de expansão da rede de ensino médio presente no município, contemplando a colaboração 
municipal à rede estadual, de modo a melhorar as instalações físicas e funcionais das escolas, da sede urbana, e outras apontadas 
pelo estudo da expansão da educação no município; 
XIV. O incentivo à habitação popular urbana, sob a forma de aquisição e infraestruturação de áreas no perímetro urbano da 
sede municipal, através de desapropriação de áreas de inadimplentes, podendo o Poder Público firmar acordos, contratos ou 
convênios com entidades governamentais, não-governamentais, companhias públicas ou privadas (como exemplo programas da 
COHAPAR), permitida inclusive a doação de áreas e das obras de infraestrutura, mediante compensação à população carente, na 
forma determinada pelo acordo firmado; 
XV. A implantação de um programa específico de relocação de edificações situadas nas áreas de risco definidas na “Análise 
Temática Integrada”, para áreas definidas como Zonas de Interesse Social (ZEIS), que, sob a forma de anexo, compõe a presente 
Lei, podendo o Poder Público lançar mão de todos os instrumentos da Lei de Regularização Fundiária e da Lei de Operações Urbanas 
Consorciadas, para o caso de necessidade de relocação; 
XVI. Além de outros aspectos explícitos no Plano de Ação e Investimentos do Plano Diretor 
Municipal de Ipiranga-PR. 
 
Art. 8° - Para alcançar a diretriz explicitada na alínea c) do Art. 5°, promoverá o Município de Ipiranga-PR, entre outras, as seguintes 
atividades e ações: 
 
I. A garantia do uso social da propriedade urbana, na forma definida pela Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), cuja 
aplicação ao Município de Ipiranga-PR poderá ser através da Lei do Aproveitamento Compulsório, Lei do Consórcio Imobiliário, Lei 
do Direito de Preempção, Lei da Outorga Onerosa do Direito de Construir, Lei da Transferência do Direito de Construir, Lei das 
Operações Urbanas Consorciadas e Lei da Regularização Fundiária, quais deverão ser formatadas e aplicadas sempre que 
necessárias; 
II. A regularização fundiária do solo urbano, não somente a prevista na Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e na 
Lei de Regularização Fundiária, mas também de maneira a estabelecer com clareza as divisas entre propriedades urbanas 
existentes, através da atualização do Cadastro Técnico Municipal e ainda Planta Genérica de Valores da sede urbana e sua extensão 
às áreas urbanas delimitadas na Lei dos Perímetros Urbanos, podendo o Poder Público prestar apoio técnico, jurídico e administrativo 
subsidiado ou gratuito a todos os proprietários no processo de retificação de divisas e confrontações; 
III. A regularização fundiária do solo rural, de maneira a estabelecer com clareza as áreas, divisas e confrontantes de cada 
propriedade rural, através da criação de um Cadastro Técnico Municipal Rural, utilizado as informações do CAR, podendo o Poder 
Público prestar apoio técnico, jurídico e administrativo subsidiado a todos os proprietários no processo de retificação de divisas e 
confrontações e no processo de averbação da reserva legal, para o qual levará em conta a proposição estabelecida sob as alíneas 
a), b) e c) do Art. 6° desta Lei. 
 
Art. 9° - Para alcançar a diretriz explicitada na alínea d) do Art. 5º, promoverá o Município de Ipiranga-PR, entre outras, as seguintes 
atividades e ações: 
 
I. A elaboração de estudo de alternativas de fornecimento de energia à população municipal, contemplando a prospecção 
de locais e oportunidades para micro e minicentrais hidrelétricas e outras que se revelarem promissoras, podendo o Poder Público 
realizar parcerias público-privadas, com total transparência, a toda a comunidade local; 
II. Implantar programa de permanente prospecção de oportunidades para o 
desenvolvimento econômico da zona rural, através da busca de novas alternativas de produção silvoagropecuária, podendo o Poder 
Público realizar uma Parceria Público- Privada, para realização de estudos e ampliação da produção; 
III. Implantar programa de industrialização nos povoados da zona rural com produção especifica de produtos, ou cuja 
localização seja considerada estratégica, contemplando permanente prospecção de oportunidades para o desenvolvimento 
econômico da sede municipal, através da busca de novas alternativas de produção industrial, podendo o Poder Público realizar uma 
Parceria Público Privada ou ainda através da união para sua implantação; 
IV. Implantar programa de desenvolvimento da atividade turística, abrangendo o território municipal como um todo, dentro das 
oportunidades levantadas pelos documentos de Inventário Turístico do Município, podendo o Poder Público realizar uma Parceria 
Publica Privada, para estudo e implantação; 
V. Criação de mecanismos ao fomento econômico do município, com capital e recursos humanos suficientes para gerir os 
programas de que tratam as alíneas a) a d) do presente Artigo, devendo agir na promoção e comercialização dos produtos gerados 
no Município de Ipiranga-PR. 
 
Art. 10 - Para alcançar a diretriz explicitada na alínea e) do Art. 5°, promoverá o Município de Ipiranga-PR, entre outras, as seguintes 
atividades e ações: 
 
I. A promoção de ações para incremento da receita pública municipal, especialmente no tocante à arrecadação própria, 
inclusive mediante a atualização do Cadastro Técnico Municipal nas áreas urbana e da Planta Genérica de valores, em até cinco 
anos, respeitando os princípios de Justiça Tributária; 
II. O incremento da segurança pública no âmbito do território municipal, através, podendo o município firmar convênios com 
o Estado do Paraná para melhoria das condições de trabalho das Polícias Civil e Militar, e ainda criação de outros mecanismos que 
interfiram na Segurança Pública. 
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Capítulo III 

Legislação derivada do Plano Diretor 
 
Art. 11 – Constituem leis derivadas do Plano Diretor o Código de Postura, Perímetro Urbano, Sistema Viário, Regularização fundiária, 
Parcelamento, Código de Obras e Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo, devendo as suas disposições estarem submetidas às 
diretrizes estabelecidas nesta Lei. 
 
Art. 12 – Constituem leis complementares do Plano Diretor de Ipiranga-PR os diplomais legais dedicados a regulamentarem, no 
território municipal, a aplicação dos mecanismos instituídos pela Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) para assegurar a 
gestão democrático e o uso social da propriedade urbana, estas leis poderão ser elaboradas quando necessárias, na forma dos 
seguintes mecanismos: Lei da Compulsoriedade do Aproveitamento, Lei do Consórcio Imobiliário, Lei do Direito de Preempção, Lei 
da Outorga Onerosa do Direito de Construir, da Transferência do Direito de Construir, Lei das Operações Urbanas Consorciadas e 
Lei da Gestão Democrática, quais serão acionadas sempre que necessárias pela gestão municipal, seguindo os parâmetros 
estabelecidos na Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).  
 
N Equipamento 
publico Área 
mínima 
(m²) Raio de 
influência 
(m) 
1 Centro de 
Educação Infantil 3.000m² 300m 
2 Centro de Ensino 
Fundamental 8.000m² 1.500m 
3 Centro de Ensino 
Médio 11.000m² 3.000m 
4 Posto de Saúde 360m² 1.000m 
5 Centro de Saúde 2.400m² 5.000m 
 
6  
Hospital Regional  
31.000m² 1 unid. / 
200.000 
hab. 
7 Posto Policial 900m² 2.000m 
 
8 Batalhão de 
Incêndio  
10.000m² 1 unid. / 
120.000 
hab. 
 
 
Art. 13 – O território onde será aplicado pela lei respectiva a compulsoriedade do aproveitamento do solo urbano e, 
consequentemente, a propositura de Consórcio Imobiliário, a ser regulada por lei específica ou decreto, será interno ao perímetro 
urbano da sede do município. 
 
Art. 14 – A Lei de Operações Urbanas Consorciadas, contemplará exclusivamente operações destinadas a: 
I. proporcionar espaços para re-locação da população habitante das áreas de risco urbanas definidas na “Análise Temática 
Integrada”, na forma de Zonas de Interesse Social (ZEIS); 
II. proporcionar áreas para a abertura de ruas previstas na Lei do Sistema Viário; 
III. assegurar a preservação de bens imóveis que constituam parte do patrimônio histórico, artístico e cultural do município, 
conforme Inventário Turístico do Município e alínea e) do Art. 6° desta Lei. 
IV. Criação de espaços públicos de lazer; 
 

Capítulo IV 
Raios de influência do equipamento urbano 

 
Art. 15 – Para a criação dos programas e planos setoriais citados no do Art. 7° desta Lei, bem como na apreciação da suficiência ou 
necessidade de equipamento urbano no âmbito da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e na caracterização de sua suficiência, 
carência ou superabundância no âmbito da Lei de Regularização Fundiária, referidas no capítulo anterior, aplicam-se os requisitos 
de área mínima de terreno e de raios de influência conforme ‘’Diretrizes e Proposições’’ do PDM. 
 
Quadro 1 – Áreas mínimas e raio de influência máxima proposta para implantação de equipamentos públicos 
  
N Equipamento 
publico Área 
mínima 
(m²) Raio de 
influência 
(m) 
9 Parques, Praças de 
Vizinhança 6.000m² 600m 
10 Parque de Bairro 20.000m² 2.400m 
11 Ponto de Ônibus - 500m 
12 Correios - 700m 
13 Centro de Esportes - 2.000m 
14 Equipamentos 
Culturais - 2.500m 
 
 
 Art. 16 - Para a criação dos programas e planos citados no Art. 7º desta Lei, aplicam-se os requisitos de área mínima de terreno e 
de raios de influência, conforme as tabelas das ‘’Diretrizes e Proposições’’, e Quadro 01, da presente lei. 
 

Capítulo V 
Da gestão democrática 

 
Art. 17 – Ficam instituídos, no município de Ipiranga-PR os princípios da gestão democrática das cidades, expressos pelo inciso II 
do Art. 2° e pelos Arts. 43 a 45 da Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), quais são chaves dos Conselhos Setoriais e do 
Conselho de Planejamento e Politicas Publicas, das regulamentações das Audiências Públicas, da instituição do Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV), das conferências e debates sobre assuntos de interesse da população e da iniciativa popular na apresentação 
de projetos de Lei sobre assuntos de natureza urbanística. 
 

Capítulo VI 
Disposições finais 

 
Art. 18 – Fazem parte integrante da presente Lei: 
 
I. os capítulos denominados “Análise Temática Integrada” – Anexo I, “Diretrizes e Proposições” – Anexo II e ‘’Plano de Ação’’ 
– Anexo III. 
II. as pranchas referentes ao Plano Diretor Municipal, Anexo IV. 
 
Art. 19 – A presente Lei entra em vigor após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021. 

Douglas Davi Cruz 

Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2763 de 27 de setembro de 2021 
 
Súmula: Dispõe sobre o Código de Posturas 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:  
 
TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º Este código dispõe sobre o poder de fiscalização administrativa de competência municipal.  
 
Art. 2º Cabe às autoridades competentes zelar pela observância dos preceitos desse Código.  
 
Art. 3º Constitui infração toda a conduta contrária às disposições desta Lei.  
 
Art. 4º Será considerado infrator, além daquele que praticar ação ou omissão:  
 
I - O co-autor;  
 
II - O mandante;  
 
III - O partícipe a qualquer título;  
 
IV - O Agente fiscal, que tendo conhecimento de infração, deixar de notificar ou autuar o infrator.  
§ 1º Na hipótese da infração ser cometida por Agente de qualquer Poder Público, cabe ao cidadão denunciar a irregularidade ao 
Prefeito Municipal.  
 
§ 2º Terá o Poder Público Municipal o prazo de 10 (dez) dias úteis para averiguar a denúncia e responder ao denunciante.  
 
Art. 5º São considerados logradouros públicos, para efeitos desta Lei, os bens públicos de uso comum pertencentes ao Município 
de Ipiranga, tal como definidos em legislação federal.  
 
Art. 6º É livre à população o uso e circulação pelos logradouros públicos, nos termos desta Lei. 
  
Art. 7º É livre à população o acesso aos bens públicos de uso especial, nos horários de expediente ou visitação pública, nos termos 
de seus regulamentos próprios.  
 
TITULO II 
DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
Art. 8° Toda atividade comercial, industrial, prestadora de serviços ou comunitária, localizada em áreas particulares ou públicas 
somente poderá funcionar com o respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, emitido pela Administração Pública, concedido 
previamente a requerimento dos interessados.  
 
Art. 9° A expedição do Alvará de Localização e Funcionamento para atividades consideradas de risco ambiental, além do 
procedimento usual, dependerá de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente.  
 
Art. 10 A expedição de Alvará de Localização e Funcionamento para atividades consideradas de risco à saúde pública, além do 
procedimento usual, dependerá de prévio parecer técnico sanitário expedido pela autoridade sanitária municipal.  
 
Art. 11 Somente será concedida a licença quando o interessado comprovar o pagamento da taxa devida nos termos da legislação 
tributária.  
 
CAPÍTULO I 
DAS ATIVIDADES COMERCIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMUNITÁRIOS E INDUSTRIAIS 
 
Art. 12 O Alvará de Localização e Funcionamento será expedido mediante requerimento ao órgão competente.  
 
Art. 13 O requerimento deverá especificar com clareza:  
 
I - O ramo do comércio ou da indústria, ou a tipologia do serviço a ser prestado;  
 
II - O endereço em que o requerente pretende exercer sua atividade.  
 
Art. 14 Para ser concedido o Alvará de Localização e Funcionamento pela Prefeitura Municipal de Ipiranga, as instalações de 
qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços qualquer que seja o ramo de atividades a que se destinam 
deverão ser previamente vistoriados pelo órgão competente, no que diz respeito às seguintes condições:  
 
I - Compatibilidade da atividade com a Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo;  
 
II - Observância aos parâmetros estabelecidos no Código de Obras do Município.  
 
III - Compatibilidade das soluções de segurança, prevenção de incêndio, moral e sossego público, previstas neste Código e na 
legislação estadual e federal pertinente;  
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IV - Compatibilidade dos requisitos de higiene pública e proteção ambiental, de acordo com as normas específicas.  
 
Art. 15 Fica proibido o fornecimento de Alvará de Localização e Funcionamento para estabelecimentos que foram construídos 
irregularmente, que não estejam de posse do “Habitese”, e que estejam em: 
 
I - Logradouros públicos;  
 
II - Áreas de preservação ambiental;  
 
III - Áreas de risco assim definidas pela Administração Municipal.  
 
Art. 16 O Alvará de Localização e Funcionamento deverá ser renovado anualmente.  
 
Art. 17 O critério do órgão competente poderá ser expedido o Alvará de Localização e Funcionamento temporário de 
estabelecimento, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
 
Art. 18 O estabelecimento ou atividades estão obrigados a novo licenciamento, mediante Alvará de Localização e Funcionamento, 
quando ocorrer as seguintes situações:  
 
I - Mudança de localização;  
 
II - Quando as atividades ou o uso forem modificados em quaisquer dos seus elementos;  
 
III - Quando forem alteradas as condições da edificação, da atividade ou do uso após a emissão do Alvará de Localização e 
Funcionamento;  
 
IV - Quando a atividade ou uso se mostrarem incompatíveis com as novas técnicas e normas originadas do desenvolvimento 
tecnológico, com o objetivo de proteger o interesse coletivo.  
 
Parágrafo Único. A modificação do Alvará de Localização e Funcionamento devido ao disposto no presente artigo deverá ser 
requerida no prazo de trinta (30) dias, a contar da data em que se verifique a alteração.  
 
Art. 19 O Alvará de Localização e Funcionamento deverá constar os seguintes elementos:  
 
I - Nome do interessado;  
 
II - Natureza da atividade e restrições ao seu exercício;  
 
III - Local do exercício da atividade e identificação do imóvel com o respectivo número de inscrição no Cadastro Imobiliário, quando 
se tratar de estabelecimento fixo;  
 
IV - Número de inscrição do interessado no Cadastro Fiscal do Município;  
 
V - Horário do funcionamento, quando houver.  
Art. 20 O alvará de licença deverá ser mantido em bom estado de conservação e afixado em local visível, devendo ser exibido à 
autoridade fiscalizadora, sempre que está o exigir.  
 
CAPÍTULO II 
DO COMÉRCIO AMBULANTE 
 
Art. 21. Para efeitos deste Código, considera-se:  
 
I - comércio ambulante - a atividade comercial ou de prestação de serviços em logradouros públicos, cuja instalação é fixa, em locais 
pré-determinados pelo órgão competente da Prefeitura Municipal;  
 
II - comércio ambulante transportador - a atividade comercial ou de prestação de serviços em logradouros públicos, cuja instalação 
é móvel, devendo estar em circulação;  
 
III - comércio ambulante eventual - a atividade comercial ou prestação de serviços exercida em festas, exposições e eventos de 
curta duração.  
 
Art. 22 Enquadram-se nesta categoria as feiras livres e de arte e artesanato.  
 
Art. 23 As feiras-livres serão sempre de caráter transitório e de venda exclusivamente a varejo e destinar-se-ão ao abastecimento 
supletivo de gêneros alimentícios e artigos de primeira necessidade.  
 
Art. 24 As feiras, de qualquer natureza, serão localizadas, orientadas e fiscalizadas pela administração municipal.  
 
Art. 26 Para o exercício da atividade em feira-livre, além da licença, o feirante deverá ser previamente cadastrado na Secretaria 
responsável, além de ser portador da Carteira de Saúde devidamente atualizada.  
 
Art. 27 A colocação das bancas, que deverão ser padronizadas e devidamente numeradas, obedecerá ao critério de prioridade, 
realizando-se o agrupamento dos feirantes por classes similares de mercadorias.  
 
Art. 28 São obrigações comuns a todos os que exercerem atividades nas feiras:  
 
I - Usar de urbanidade e respeito para com o público em geral, bem como acatar as ordens emanadas da autoridade competente;  
 

II - Possuir em suas barracas, se for o caso, balanças, pesos e medidas devidamente  aferidas sem vício ou alteração com que 
possa lesar o consumidor;  
 
III - Não jogar lixo na via pública ou nas imediações de sua banca;  
 
IV - Manter em sua banca um recipiente de lixo;  
 
V - Manter a banca em perfeito estado de asseio e higiene;  
 
VI - Não apregoar as mercadorias com algazarras, nem usar dizeres ofensivos ao decoro  
público;  
 
VII - Não ocupar, com suas barracas, local diferente do concedido dentro do seu grupo de feira;  
 
VIII - Não colocar os gêneros alimentícios em contato direto com o solo.  
 
Art. 29 Para a obtenção da licença para comercio ambulante, o interessado formalizará o requerimento, que será protocolado, na 
Prefeitura Municipal de Ipiranga, acompanhado de:  
 
I - Cópia do documento de identidade;  
 
II - Comprovante de residência;  
 
III - Declaração sobre a origem e natureza das mercadorias a serem comercializadas;  
 
IV - Logradouros pretendidos para o exercício da atividade.  
 
Art. 30 Nenhum vendedor ambulante poderá exercer suas atividades no Município sem a respectiva licença.  
 
Art. 31 É proibido o exercício da atividade de comércio ambulante fora dos horários e locais demarcados.  
Art. 32 A licença para comércio ambulante é individual, intransferível e exclusiva para o fim ao qual foi destinada e deverá estar 
sempre disponível para apresentação, pelo seu titular, à fiscalização, sob pena de multa e apreensão.  
 
Art. 33 Poderá ser exigido dos licenciados, a critério da Prefeitura Municipal, uniforme, vassoura e cesto para lixo, mesa e/ou 
carrocinha padronizada.  
 
Art. 34 A licença será concedida pelo Poder Público, sempre a título precário e pelo prazo de (01) ano, podendo ser renovado 
anualmente.  
 
Art. 35 O vendedor ambulante não licenciado para o exercício ficará sujeito à apreensão da mercadoria encontrada em seu poder, 
a qual somente lhe será restituída mediante requerimento e após o pagamento de multa correspondente.  
 
Art. 36 O vendedor licenciado para o comércio ambulante que necessitar afastar-se do seu local de trabalho deverá informar por 
escrito, o motivo e o período de afastamento para avaliação das faltas pelo órgão competente.  
 
Art. 37 O abandono ou o não aparecimento sem justa causa, do licenciado, ao local que lhe foi atribuído, por prazo superior a 30 
(trinta) dias, bem como a ocupação de espaços que não o expressamente determinado, implicará na cassação da licença.  
 
Art. 38 No caso de não cumprimento das exigências deste Código, da legislação específica de cada produto licenciado e respectivo 
equipamento, os vendedores estarão sujeitos a aplicações de multas, apreensão das mercadorias e equipamentos, suspensão e 
cancelamento da licença.  
 
SEÇÃO l 
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE TRAILERS E FOODTRUCKS 
 
Art. 39. Estão sujeitos a horários especiais:  
 
I – das 18:00 às 06:00  

a. Comércio ambulante – trailers e quando montados em veículos ou por eles  tracionáveis. 
  
CAPÍTULO III 
DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER PROVISÓRIO E DIVERTIMENTOS E FESTEJOS PÚBLICOS 
 
Art. 40 Para realização de divertimentos e festejos públicos, nos logradouros públicos ou em recintos fechados de livre acesso ao 
público, será obrigatória a licença prévia da Administração  Municipal.  
 
§1º As exigências do presente artigo são extensivas às competições esportivas, bailes, espetáculos,  circos, festas de caráter público 
ou divertimentos populares de qualquer natureza.  
 
§2º Excetuam-se das prescrições do presente artigo as reuniões de qualquer natureza sem convites ou entradas pagas, realizadas 
por clubes ou entidades profissionais e beneficentes, em suas sedes, bem como as realizadas em residências.  
 
Art. 41 O requerimento do Alvará de Localização e Funcionamento dos divertimentos públicos será acompanhado dos certificados 
que comprovam terem sido satisfeitas as exigências regulamentares da legislação federal, estadual e municipal, nos casos cabíveis.  
 
Art. 42 A instalação de circos, parques de diversões e congêneres serão feita mediante:  
 
I - Requerimento;  
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II - Autorização do Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil;  
 
III - Instalações sanitárias.  
 
Art. 43 Uma vez instalado o parque de diversões ou congêneres, não serão permitidas modificações nas instalações ou seu aumento, 
sem a licença prévia, após a vistoria técnica da Secretaria de Obras da Administração Municipal.  
 
Art. 44 Descumpridas as condições impostas pelo Município, o órgão competente poderá promover a interdição do empreendimento.  
 
Art. 45 A apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos equipamentos será obrigatória, atestando o 
atendimento das normas de segurança para as edificações e instalações de equipamentos, prevista pela legislação municipal, 
estadual e federal.  
 
Art. 46 A Administração poderá exigir um depósito, como garantia de despesas com a eventual limpeza e recuperação do logradouro 
público.  
 
Art. 47 O depósito será restituído integralmente, mediante requerimento, se não houver necessidade de limpeza ou recuperação do 
logradouro; em caso contrário, serão deduzidas as despesas com os serviços executados pela Administração.  
 
Art. 48 As licenças para os parques de diversões e congêneres serão concedidas por prazo inicial não superior a 03 (três) meses, 
devendo ser renovada a vistoria, para que haja renovação ou prorrogação da licença.  
 
Art. 49 A prorrogação ou renovação de licença poderá ser negada, podendo a Administração Municipal por outro lado, estabelecer 
novas exigências e restrições relativamente a qualquer  elemento do parque e podendo, ainda, ser este interditado antes de terminar 
o prazo de licença concedido, se por motivos de interesse ou segurança pública.  
 
CAPÍTULO IV 
DOS EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL OU DE SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS. 
 
Art. 51 Os estabelecimentos poderão instalar-se em praças e demais logradouros públicos, a critério da Prefeitura Municipal, 
mediante Concessão de Uso outorgada quando não haja ou traga prejuízo à comunidade.  
 
Art. 52 Os padrões para os equipamentos poderão ser estabelecidos pela Secretaria corresponde da administração municipal  
 
Art. 53 É vedada a Concessão de Uso em locais com as seguintes características:  
 
I - Rótulas ou praças situadas em rótulas do sistema viário;  
 
II - Canteiros centrais do sistema viário.  
 
Art. 54 Para a implantação de equipamentos em passeios deverá ser preservada uma faixa de circulação para pedestres com largura 
mínima de 2,00m (dois metros).  
 
Art. 55 Em praças, largos ou jardineis, a somatória das áreas de projeção dos equipamentos existentes e previstos não poderá 
ultrapassar 2% (dois por cento) da superfície total do logradouro.  
 
Art. 56 A seleção dos interessados na implantação de equipamentos de uso comercial ou de serviços em logradouros públicos se 
fará por meio de licitação pública, constará do Edital de licitação a descrição das obras e serviços a serem executados pelo 
interessado, através da Concessão de Uso, obedecendo a projeto de urbanização elaborado pela Prefeitura Municipal.  
 
Art. 57 O permissionário não poderá explorar mais de uma banca, a qualquer título, estendendo-se ao cônjuge e aos familiares do 
mesmo.  
Art. 58 É vedada a exploração de banca a:  
 
I - Distribuidor ou agente distribuidor de jornal e revista;  
 
II - Titular de emprego público da União, do Estado, do Município, da Administração  
direta, indireta ou fundacional ou de entidade de economia mista.  
 
Art. 59 O vencedor da licitação assumirá as condições estabelecidas pela Prefeitura, registradas em Contrato Administrativo.  
 
Art. 60 A Concessão de Uso para lanchonetes e similares será por prazo determinado de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período.  
 
Art. 61 A edificação passará a constar como do patrimônio público, sendo que se concederá a venda do ponto e não a benfeitoria 
construída.  
 
Art. 62 O concessionário tem o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da assinatura do Contrato Administrativo, para 
executar as obras e serviços objeto da licitação. O concessionário que descumprir as determinações contidas no Contrato 
Administrativo poderá ter sua Concessão de Uso cassada, sem direito à indenização.  
 
Art. 63 A Concessão de Uso se faz por contrato administrativo, pelo qual o Poder Público atribui a utilização de um bem de seu 
domínio em contrapartida pela execução de obras e serviços convencionados pelo outorgante, nos termos da legislação federal.  
 
Art. 64 É proibido ao permissionário e aos seus pressupostos: 
 
I - Fechar a banca por mais de 5 (cinco) dias consecutivos ou 30 (trinta) dias anuais alternados, sem consentimento ou autorização 
do órgão competente;  
 

II - Vender com ágio jornal, revista e publicação que tenha preço tabelado;  
 
III - Locar ou sublocar a banca;  
 
IV - Recusar-se a vender, em igualdade de condições, mercadorias que lhe foram consignadas por distribuidor registrado;  
 
V - Estabelecer, por motivo político ou ideológico, distinção ou preferência entre mercadorias recebidas;  
 
VI - Veicular qualquer tipo de propaganda política ou eleitoral, salvo a constante de jornal, revista ou publicação exposta à venda.  
 
CAPÍTULO V 
DO LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES DIVERSAS 
 
Art. 65 As instalações que, diretamente ou indiretamente, propiciam à população atendimento e fornecimento de água potável, 
energia elétrica, gás, serviços de telecomunicações e instalações  diversas deverão ser licenciadas pelo Município.  
 
Art. 66 A concessionária dos serviços deverá manter arquivados os projetos e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ARTs), devendo fornecê-las ao Município sempre que solicitado.  
 
Art. 67 Todas as instalações deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação e funcionamento, podendo o Município 
fiscalizar o estado destas instalações e submetê-las a provas de eficiência.  
 
Art. 68 Quando da solicitação do licenciamento para instalação e funcionamento de subestação e linhas de transmissão de energia, 
torres de telecomunicação e estação de rádio base (ERB) e similares, deverá ser apresentado, pelo interessado, termo de 
responsabilidade pela instalação e pela sua influência, aos imóveis confrontantes, quanto ao sistema de proteção e compatibilidade 
eletromagnética.  
 
Art. 69 A critério do órgão competente, poderão ser feitas outras exigências, quando necessário, considerando a potencialização do 
risco do entorno.  
 
Art. 70. A edificação passará a constar como do patrimônio público, sendo que se concederá a venda do ponto e não a benfeitoria 
construída.  
 
TÍTULO III 
DA DENOMINAÇÃO E EMPLACAMENTO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E NUMERAÇÃO PREDIAL 
 
Art. 71 A denominação dos logradouros públicos do Município de Ipiranga será realizada por meio de lei e sua inscrição far-se-á, 
obrigatoriamente, por meio de placas afixadas nas paredes dos prédios, nos muros, nas esquinas ou em outro local conveniente.  
 
Art. 72 Quando a lei limitar-se à denominação do logradouro, a sua localização, com as indicações indispensáveis à sua identificação, 
será feita por Decreto do Poder Executivo.  
 
Art. 73 Para denominação dos logradouros públicos serão escolhidos, dentre outros, nomes de pessoas, datas ou fatos históricos 
que representem, efetivamente, passagens de notória e indiscutível relevância; que envolvam acontecimentos cívicos, culturais e 
desportivos; de obras literárias, musicais, pictóricas, esculturais e arquitetônicas consagradas; de personagens do folclore; de 
acidentes geográficos; relacionados com a flora e a fauna locais.  
 
Art. 74 Fica proibido denominar ruas, praças, avenidas, viadutos ou jardins públicos com nomes de pessoas vivas.  
 
Art. 75 As propostas de denominação deverão ser sempre acompanhadas de biografia, com dados completos sobre o 
homenageado, em se tratando de pessoa e nos demais casos, de texto  explicativo dos motivos da denominação, incluindo fontes 
de referência.  
 
Art. 76 Nenhum logradouro poderá ser dividido em trechos com denominações diferentes, quando esses trechos tiverem 
aproximadamente a mesma direção e largura, ressalvados os casos já existentes.  
 
Art. 77 Quando a tradição pedir a manutenção de diferentes nomenclaturas em trechos contínuos, cada trecho deve ter a numeração 
dos imóveis reiniciada e específica.  
 
Art. 78 As placas de nomenclatura serão colocadas somente após a oficialização do nome do logradouro público.  
 
Art. 79 No início e no final de uma via, deverá ser colocada uma placa em cada esquina, e, nos cruzamentos, uma placa na esquina 
da quadra que termina sempre à direita da mão que regula o trânsito, e outra em posição diagonalmente oposta, na quadra seguinte.  
 
Art. 80 Nas edificações novas, nas esquinas onde deverão ser afixadas as placas de denominação, será exigida pela Prefeitura, por 
ocasião do "habite-se”, a colocação das placas respectivas, às expensas do proprietário.  
 
Art. 81 A numeração dos imóveis de uma via pública começará no cruzamento do seu eixo com o eixo da via em que tiver início.  
 
Art. 82 Todas as edificações existentes que vierem a ser construída, reformadas ou ampliadas no Município deverão ser 
obrigatoriamente numeradas às expensas do proprietário.  
 
Art. 83. Cabe ao Poder Municipal, a determinação da numeração dos imóveis dentro do Município de Ipiranga, respeitadas as 
disposições deste Código.  
 
Art. 84 São obrigatórios a placa de numeração, com o número oficial definido pelo órgão competente, em local visível, no muro do 
alinhamento ou a fachada.  
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Art. 85 A numeração das novas edificações e das respectivas unidades distintas será designada por ocasião da emissão do Alvará 
de Construção e para a emissão do Certificado de Conclusão de Obra (“Habite-se”) será exigida a fixação. 
 
Art. 86 Os parâmetros para a numeração predial serão definidos pelo órgão Municipal competente, em legislação específica.  
 
Art. 87 Serão notificados para regularização os proprietários dos imóveis sem placa de numeração oficial, com placa em mau estado 
de conservação ou que contenha numeração em desacordo com oficialmente definida.  
 
Parágrafo Único. Incorrerá em multa de 200 UFM’s aquele que não cumprir o disposto neste artigo.  
 
Art. 88 Incorrerá em multa de 400 UFM’s aquele que danificar, encobrir ou alterar a placa indicadora dos logradouros públicos ou de 
numeração dos prédios.  
 
Parágrafo Único. Além das multas referidas do “caput” deste artigo, o infrator deverá indenizar o proprietário do imóvel e o Município 
pelos prejuízos causados.  
 
TÍTULO IV 
DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 
 
Art. 89 É de responsabilidade do proprietário do imóvel manter o passeio limpo, roçado e capinado, não podendo deixar os resíduos 
provenientes na sarjeta, leito da rua, boca de lobo ou terrenos baldios.  
 
Art. 90 É proibido lançar ou depositar em via pública, passeios, praças, jardinetes, bocas de lobo ou qualquer outro espaço do 
logradouro público:  
 
I - Lixo, animais mortos, mobiliário, folhagens, material de poda, terra, lodo de limpeza de fossas ou sumidouros, óleos, graxas, 
gorduras, líquido de tinturaria, nata de cal e cimento;  
 
II - Papéis, invólucros, restos de alimentos ou quaisquer detritos.  
 
Art. 91 Os promotores de eventos culturais, religiosos e esportivos, dentre outros, são responsáveis pela limpeza dos logradouros 
que forem atingidos por resíduos gerados em função da atividade.  
 
Art. 92 A limpeza das ruas e logradouros deverá ser iniciada mesmo durante a realização do evento e sua conclusão deverá ser 
efetuada num prazo máximo de 8 (oito) horas após o término.  
 
Art. 93 As áreas de comercialização utilizadas por feirantes e vendedores ambulantes deverão ser mantidas permanentemente 
limpas, durante e após a realização das atividades.  
 
Art. 94 Os feirantes e vendedores ambulantes deverão realizar a limpeza de sua área de trabalho e acondicionar os resíduos em 
sacos plásticos para serem recolhidos pela coleta pública.  
 
Art. 95 É obrigatória a disponibilização pela prefeitura, de depósito de água para a higiene e limpeza do local e trabalhadores.  
 
Art. 96 Os proprietários ou condutores de animais serão responsáveis pela limpeza dos dejetos dispostos pelos mesmos em qualquer 
logradouro público.  
 
Art. 97. Os veículos transportadores de terra, entulhos, areia, pedra ou similares, só poderá transportar a carga se a mesma estiver 
coberta com lona ou rede de proteção, quando a carga ultrapassar a borda da carroceria ou caçambas, evitando a queda do material 
na via pública.  
 
Parágrafo único: As carrocerias e/ou caçambas de que trata este artigo deverão ser lateralmente vedadas e cobertas, excetuando-
se desta última obrigação quando o transporte ocorrer no perímetro urbano do Município, devendo em ambos os casos obedecer 
ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB.  
 
CAPÍTULO I 
DA HIGIENE DOS TERRENOS E EDIFÍCIOS EM GERAL 
 
Art. 98. Os proprietários ou inquilinos deverão conservar seus imóveis em perfeito estado de segurança e limpeza, ficando obrigados 
à execução das medidas que forem determinadas pelo Poder Executivo Municipal para conservá-los.  
 
§1 Os proprietários ou responsáveis pelos imóveis deverão tomar as medidas necessárias para evitar a formação de focos de 
insetos, principalmente a eliminação de recipientes que possam acumular água.  
 
§2 É proibido queimar, mesmo nos próprios quintais, qualquer material em quantidade suficiente para molestar ou por em risco as 
pessoas e as propriedades circunvizinhas.  
 
§3 Os proprietários de terrenos não ocupados são obrigados a realizar capina regularmente, sendo que:  
 
I. aos proprietários de terrenos cobertos de mato ou servindo de depósito de lixo ou detritos será concedido prazo de 15 (quinze) 
dias, a partir da intimação ou da publicação em edital, para que procedam sua limpeza e, quando for o caso, a remoção do lixo ou 
detritos nele depositados;  
 
II. expirado o prazo acima fixado, o órgão competente do Poder Executivo Municipal poderá executar os serviços de limpeza e 
remoção do lixo ou detritos, exigindo do proprietário o ressarcimento das despesas efetuadas, a taxa de administração e pagamento 
de multa.  
 
Art. 99. Para ser recolhido pelo serviço público de coleta, o lixo domiciliar será acondicionado na forma indicada pelo órgão 
competente do Poder Executivo Municipal e seguir ainda a legislação pertinente, Código Floresta e lei do Saneamento.  

 
§ 1 - O Poder Executivo poderá promover, mediante indenização das despesas acrescidas de 50% (cinquenta por cento), por 
serviços de administração, a execução de trabalhos de retirada de restos de materiais de construção, de entulhos provenientes de 
demolições, das matérias excrementícias e restos de forragem das cocheiras e estábulos, das palhas e de outros resíduos das 
casas comerciais, bem como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais, em imóveis particulares cujos responsáveis se omitirem 
de fazê-los. 
  
§ 2 - O serviço público de coleta de lixo que faz referência o caput deste artigo, poderá ser realizada de forma seletiva e diferenciada 
nos termos a serem regulamentados pelo Poder Executivo.  
 
Art. 100. Os esgotos não podem ser lançados nas galerias de águas pluviais.  
 
Art. 101. Nos locais desprovidos de rede pública de coleta de esgotos a Vigilância Sanitária, do Poder Executivo Municipal, indicará 
as medidas a serem tomadas pelo proprietário, em relação ao tipo e forma de destino final do escoamento sanitário, observado o 
Código de Edificações e Obras.  
 
§ 1º - Quando não existir rede pública coletora de esgotos, as habitações deverão dispor de fossa séptica.  
 
§ 2º - Nenhum prédio situado em via pública dotada de rede de água poderá ser habitado sem que provido de instalações sanitárias.  
 
Art. 102. As águas pluviais não podem ser lançadas na rede de esgotos.  
 
Art. 103. Os reservatórios de água devem obedecer os seguintes requisitos:  
 
I. vedação, com tampa removível, que evite o acesso de substâncias ou insetos que possam contaminar a água;  
 
II. facilidade de sua inspeção por parte da fiscalização sanitária.  
 
Art. 104. As chaminés, de quaisquer espécies, de residências, restaurantes, pensões, hotéis e de estabelecimentos comerciais e 
industriais de qualquer natureza, terão altura suficiente para que a fumaça, a fuligem ou outros resíduos que possam expelir, não 
causem incômodos à vizinhança.  
 
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, utilizando-se de normas legais previstas em legislação ambiental, estadual ou federal, 
exigirá do proprietário a adoção de medidas que visem eliminar os riscos de comprometimento do meio ambiente.  
 
Art. 105. As piscinas de natação deverão obedecer às normas estabelecidas no Código de Saúde do Paraná.  
 
CAPÍTULO II 
DA HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO 
 
Art. 106. O Poder Executivo Municipal exercerá, em colaboração com as autoridades sanitárias do Estado e da União, severa 
fiscalização sobre a produção, comercialização e consumo de produtos alimentícios em geral.  
 
Art. 107. Os alimentos deverão ser armazenados, transportados, expostos ao consumo, protegidos de fontes contaminadoras.  
 
Art. 108. Não será permitida a entrega, exposição ou venda de produtos alimentícios deteriorados, contaminados, falsificados, 
adulterados, sem prazo ou com prazo de validade vencido ou certificado de comunicação de início de fabricação de produtos 
dispensados de registro, devidamente protocolado no órgão estadual competente.  
 
Art. 109. Serão apreendidos e encaminhados a autoridade sanitária competente, mediante a lavratura de termo próprio, os produtos 
alimentícios industrializados, sujeitos a registro em órgão público especializado, que não tenham a respectiva comprovação de 
registro.  
 
Art. 110. A venda de produtos comestíveis de origem animal, não industrializados, só poderá ser feita em casas de carnes, peixes 
e aves, açougues, supermercados e por feirantes regularmente autorizados pelo órgão competente de saúde pública do Poder 
Executivo Municipal.  
 
Art. 111. Todos estabelecimentos destinados a produção, manipulação e comercialização de alimentos, deverão atender os 
requisitos mínimos estabelecidos pela vigilância sanitária e legislação estadual.  
 
TÍTULO V 
DOS MUROS E PASSEIOS 
 
Art. 112 - Nos prazos fixados pelo Poder Executivo Municipal, os proprietários de lotes situados na Área Urbana e que tenham frente 
para logradouros públicos pavimentados são obrigados a construir cercas ou muros, com altura mínima de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros), em todo o perímetro do lote e a pavimentar passeios em frente a seu lote, de acordo com o padrão estabelecido pelo 
Poder Executivo Municipal.  
 
Parágrafo único. Os serviços de reparo e manutenção das obras provenientes da abertura de ligação da rede de abastecimento de 
água e esgoto e realizados nos passeios de imóveis particulares, serão custeados e de responsabilidade do ente ou empresa 
executora dos referidos serviços.  
 
CAPÍTULO I 
DAS CERCAS ENERGIZADAS 
 
Art. 113. Consideram-se cercas energizadas todas as cercas destinadas a proteção de perímetros e que sejam dotadas de corrente 
elétrica, ficando inclusas as cercas que utilizem outras denominações, tais como: eletrônicas, elétricas, eletrificadas ou similares.  
 
Art. 114. As empresas e pessoas físicas instaladoras de cerca energizada, deverão possuir registro no CREA-PR.  
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Art. 115. Será obrigatório, em todas as instalações de cercas energizadas, o fornecimento, ao órgão competente do Poder Executivo 
municipal, do projeto técnico e da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).  
 
Parágrafo único. Ficam isentas do previsto no artigo anterior, as propriedades rurais que utilizem as cercas elétricas para o controle 
do rebanho de animais. 
 
Art. 116 A instalação e manutenção das cercas energizadas deverá obedecer, na ausência de Normas Técnicas Brasileiras, as 
normas Internacionais editadas pela International Eletrotecnical Commission – ICE, que regem a matéria.  
 
Art. 117 É obrigatória a colocação de placas de advertência:  
 
I. a cada 10 (dez) metros de cerca energizada;  
 
II. nos portões e/ou portas de acesso existentes ao longo da cerca e, em cada mudança de direção da mesma.  
 
Art. 118. As placas de advertência deverão possuir as seguintes características básicas:  
 
I. dimensões mínimas de 0,10m x 0,20m (dez por vinte centímetros) e ter seu texto e símbolos voltados para ambos lados da cerca;  
 
II. cor de fundo das placas de advertência, obrigatoriamente, amarela.  
 
III. conter texto de advertência com a seguinte mensagem: CERCA ENERGIZADA, ou CERCA ELETRIFICADA, ou CERCA 
ELETRÔNICA, ou CERCA ELÉTRICA.  
 
IV. as letras do texto deverão ser, obrigatoriamente, de cor preta e ter dimensões mínimas de:  
 
a) altura: 2,00 cm (dois centímetros);  
 
b) espessura: 0,50 cm (zero vírgula cinquenta centímetros).  
 
V. símbolos, na cor preta, que possibilitem, sem margem de dúvidas, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de 
energia elétrica e que pode transmitir choque elétrico.  
 
Art. 119 Sempre que a cerca energizada for instalada na parte superior de muros, grades, telas ou outras estruturas similares, a 
altura mínima do primeiro fio de arame energizado até o solo deverá ser superior a 2,10m (dois metros e dez centímetros), medidos 
em qualquer parte.  
 
Art. 120. Caso a cerca energizada possuir fios de arame energizados desde o nível do solo, os mesmos deverão estar separados 
da parte externa do imóvel por telas, muros, grades ou similares.  
 
Parágrafo único. O espaçamento horizontal entre os arames energizados e outras estruturas  deverá situa-se entre 0,10m (dez 
centímetros) a 0,20m (vinte centímetros) ou, corresponder a espaços superiores a 1,00m (um metro).  
 
Art. 121. Cercas energizadas já instaladas no Município deverão se adequar ao disposto na presente Lei e sua regulamentação, no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.  
 
TÍTULO Vl 
DA ARBORIZAÇÃO 
CAPÍTULO I 
DA ARBORIZAÇÃO NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS 
 
Art. 122 Compete à Prefeitura, em colaboração com seus munícipes, a elaboração de projeto, execução e conservação da 
arborização e ajardinamento dos logradouros públicos.  
 
Art. 123 Caberá ao órgão competente da Prefeitura decidir sobre a espécie vegetal que mais convenha a cada caso, bem como 
sobre o espaçamento entre as árvores.  
 
Art. 124 Não será permitido o plantio de árvores ou de qualquer outra vegetação que por sua natureza possa dificultar o trânsito ou 
a conservação das vias públicas.  
 
Parágrafo único: Quando for impossível a abertura de acessos para toldos e marquises ou veículo poderá ser retirada a arborização 
existente, porém o proprietário deverá plantar outras árvores em outros locais.  
 
Art. 125 É atribuição exclusiva da Prefeitura podar, cortar, derrubar ou sacrificar espécimes da  arborização pública.  
 
Art. 126 Por cortar ou sacrificar a arborização pública, será aplicada multa por árvore, conforme o caso e a juízo da Secretaria de 
Meio Ambiente.  
 
Art. 127 São proibidos quaisquer obras, serviços ou atividades em logradouros públicos que venham a prejudicar a vegetação 
existente.  
 
Art. 128 Os tapumes e andaimes das construções deverão ser providos de proteção de arborização sempre que isso for exigido pela 
Secretaria de Obras.  
 
Art. 129 Nas árvores das vias públicas, não poderão ser amarrados ou fixados fios, pregos ou congêneres, nem colocados anúncios, 
cartazes ou publicações de qualquer espécie.  
 
Art. 130 Deverão ser respeitados os demais procedimentos estabelecidos no Plano Municipal de Arborização de Ipiranga  

 
TITULO VII 
DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 
 
Art. 131 Compete ao Município, em colaboração com seus munícipes, o planejamento e execução do serviço de limpeza pública, 
mantendo limpa a área municipal mediante varrição, capinação e raspagem de vias públicas, bem como coleta, transporte e 
destinação final do lixo.  
 
Art. 132 A execução dos serviços de limpeza pública, de competência do Município, poderá ser realizada diretamente ou por 
terceiros, observadas as prescrições legais pertinentes.  
 
TÍTULO VIII 
DA SEGURANÇA PÚBLICA – INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS 
 
Art. 133 São considerados inflamáveis, dentre outros: fósforos e materiais fosforosos; gasolina e demais derivados do petróleo; 
éteres, álcoois; aguardentes e óleos em geral; carburetos, alcatrão e materiais betuminosos líquidos. Consideram-se explosivos, 
dentre outros: fogos de artifícios, nitroglicerina, seus compostos e derivados; pólvora, algodão-pólvora, espoletas e estopins 
fulminatos; coratos; formiatos e congêneres; cartucho de guerra, caça e mina.  
 
Art. 132 Para segurança de instalações e procedimentos com produtos inflamáveis e explosivos, deverão ser observados os 
parâmetros quanto a legislação federal, estadual, corpo de bombeiros e demais entidades.  
 
Art. 133 As infrações deste Título serão punidas com a aplicação de multas.  
 
TÍTULO IX 
DA MORALIDADE E DO SOSSEGO PÚBLICO 
 
Art. 134 É expressamente proibida a produção de ruído, como tal entendido o som puro ou mistura de sons capazes de prejudicar 
a saúde, a segurança ou o sossego público.  
 
Art. 135 Para os efeitos desta lei, consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego públicos, quaisquer ruídos que:  
 
I - Atinjam no ambiente exterior e no recinto em que têm origem, nível sonoro superior a 85 dB (oitenta e cinco decibéis), medidos 
no curso "C" do aparelho medidor de Intensidade de Sons, de acordo com o método MB-268 prescrito pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT);  
 
II - Alcancem, no interior do recinto em que têm origem níveis de sons superiores aos considerados normais pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
 
Art. 136 Serão tolerados os ruídos provenientes de aparelhos produtores ou amplificadores de sons por ocasião de festividades 
públicas ou privadas, desde que licenciadas pela Prefeitura.  
 
Art. 137 Os aparelhos produtores ou amplificadores de sons instalados sem a licença da Prefeitura ou que estejam funcionando em 
desacordo com a lei serão apreendidos ou interditados. 
  
Art. 138 É vedada, nos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviço de qualquer, natureza e nas casas de 
diversão, a produção de ruídos que, por sua natureza, perturbem o sossego público, bem como a prática de atividades contrárias à 
moral e aos bons costumes.  
 
Art. 139 Qualquer pessoa que considerar seu sossego perturbado por sons e ruídos não permitidos poderá solicitar ao órgão 
competente municipal providências destinadas à sua supressão.  
 
Art. 140. É proibido executar trabalho ou serviços que produza ruído e/ou que venha a perturbar a população antes das 6 (seis) 
horas e depois das 22 (vinte e duas) horas.  
 
Art. 141 Excepcionalmente, a Administração Pública poderá autorizar o uso de alto-falantes e instrumentos musicais para fins de 
propaganda. 
  
Art. 142 É vedado a qualquer pessoa que habite em edifício de apartamento residencial:  
 
I - Usar, alugar ou ceder apartamento ou parte dele para escolas de canto, dança ou música, bem como para seitas religiosas, jogos 
e recreios, ou qualquer atividade que determine o afluxo exagerado de pessoas;  
 
II - Usar alto-falantes, pianos, rádio, máquina, instrumento ou aparelho sonoro em altura de volume que cause incômodo aos demais 
moradores.  
 
Art. 143 Não são proibidos os ruídos e sons produzidos pelas seguintes formas:  
 
I - Por sinos de igrejas, conventos e capelas, desde que sirvam exclusivamente, para indicar horas ou para anunciar a realização de 
atos ou cultos religiosos, devendo ser evitados os toques antes de 6 (seis) horas e depois das 22 (vinte e duas) horas;  
 
II - Por bandas de músicas em procissões, cortejos ou desfiles públicos nas datas religiosas e cívicas ou mediante autorização 
especial da Secretaria de Obras;  
 
III - Por sirenes ou aparelhos de sinalização de ambulâncias ou de carros de bombeiros e da polícia; 
  
IV - Por apitos das rondas e guardas policiais;  
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V - Por máquinas ou aparelhos utilizados em construções ou obras em geral, devidamente licenciados pela Administração, desde 
que funcionem entre 7 (sete) e 19 (dezenove) horas e não ultrapassem o nível máximo de 90 dB (noventa decibéis), medidos na 
curva “C” do aparelho medidor de intensidade de som à distância de 5,0m (cinco metros) de qualquer ponto da divisa do imóvel 
onde aquelas instalações estejam localizadas;  
 
VI - Por toques, apitos, buzinas ou outros aparelhos de advertência de veículos em movimento, desde que seja entre 7 (sete) e 22 
(vinte e duas) horas, estejam legalmente regulados na sua intensidade de som e funcionem com extrema moderação e oportunidade, 
na medida do estritamente necessário;  
 
VII - Por sirenes ou outros aparelhos sonoros, quando funcionem, exclusivamente, para assinalar horas, entradas ou saídas de 
locais de trabalho, desde que os sinais não se prolonguem por mais de 60 (sessenta) segundos e não se verifiquem, no caso de 
entrada ou saída de estabelecimentos, depois das 19 (dezenove) horas;  
 
VIII - Por explosivos empregados em pedreiras, rochas ou suas demolições, desde que as detonações sejam das 7 (sete) às 19 
(dezenove) horas e autorizadas previamente pela Administração Pública;  
 
IX - Por manifestações, nos divertimentos públicos, nas reuniões ou prédios desportivos, com horários previamente licenciados e 
entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas.  
 
Art. 144 Ficam proibidos ruídos, barulhos e rumores, bem como a produção dos sons excepcionalmente permitidos no presente 
artigo, nas proximidades de hospitais, casas de saúde e sanatórios, escolas, teatros, cinemas e templos religiosos, nas horas de 
seu funcionamento.  
 
Art. 145. As farmácias e drogarias deverão cumprir escala de plantão semanal e aos domingos e feriados, fixada por Decreto do 
Poder Executivo, na qual apenas um estabelecimento manterá as portas abertas, e em conformidade com a Lei Federal nº 5991/73, 
deverá haver um responsável técnico durante o horário de funcionamento.  
 
§ 1 - Quando fechadas, as farmácias e drogarias deverão afixar na porta externa da edificação o estabelecimento análogo que 
estiverem de plantão.  
 
§ 2 - A farmácia e/ou drogaria que estiver de plantão, funcionará normalmente, permanecendo com as portas abertas até às 23:00h 
(vinte e três horas).  
 
§ 3 - Após o horário descrito no § 2º deste artigo, a farmácia e/ou drogaria deverá afixar informações necessárias ao pronto 
atendimento do consumidor.  
 
§ 4 - Para efeito do previsto no caput deste artigo, o horário de plantão terá início às 19:00h (dezenove horas), estendendo-se até 
às 08:00h (oito horas) do dia seguinte.  
 
§ 5 - A infração ao disposto neste artigo, sujeitará os infratores às seguintes penalidades:  
 
I- multa de 50 UFMs, na primeira autuação;  
 
II- multa de 100 UFMs, na segunda autuação;  
 
III- fechamento administrativo com o lacre do estabelecimento, na terceira autuação, pelo prazo de 30 (trinta) dias e multa de 60 
UFMs;  
 
IV- cassação do alvará de funcionamento por 1 (um) ano, na quarta autuação.  
 
§ 6 - Desrespeitado o fechamento administrativo previsto no inciso III do § 5º deste artigo, será solicitado auxílio policial para exigir 
o cumprimento da penalidade imposta.  
 
Art. 146. Os bares e similares que comercializem bebidas alcoólicas no Município de Ipiranga, não poderão funcionar após as 23 
(vinte e três) horas, tendo o horário previsto para início de suas atividades fixado a critério do próprio, não antes das sete horas da 
manhã.  
 
§ 1 - Estão sujeitos ao horário fixado no caput deste artigo os bares e similares que funcionem de portas abertas, sem isolamento 
acústico, sem estacionamento e funcionários destinados à segurança e ainda aqueles que atrapalhem o sossego público. 
 
§ 2 - Não estão sujeitos ao horário fixado no caput os bares de hotéis, clubes e associações. 
  
CAPÍTULO I 
DO TRÂNSITO E DA OBSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 
 
Art. 147. É proibido dificultar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestre ou veículos nas estradas, ruas e passeios 
públicos, exceto para efeito de obras públicas, devidamente licenciadas, ou por motivo de segurança.  
 
§ 1 Sempre que houver necessidade de interromper o trânsito, deverá ser colocada sinalização de acordo com o Código Nacional 
de Trânsito. 
  
§ 2 Tratando-se de materiais cuja descarga não possa ser feita diretamente no interior dos imóveis, será tolerada a descarga e a 
permanência na via pública por tempo não superior a 6 (seis) horas e sem prejuízo ao trânsito.  
 
§ 3 Nos casos previstos no parágrafo anterior, os responsáveis pelos materiais depositados na via pública deverão advertir os 
veículos, a distância conveniente dos impedimentos causados ao livre trânsito.  
 
§ 4 Os infratores deste artigo estarão sujeitos a ter os respectivos materiais apreendidos e recolhidos, os quais, para serem retirados, 
dependerão do pagamento de multa e das despesas da remoção e guarda.  

 
Art. 148. É proibido:  
 
I - danificar, encobrir ou retirar a sinalização de trânsito dos logradouros públicos;  
 
II - a lavagem de veículos na via pública, exceção aos veículos de passeio;  
 
III - a utilização dos logradouros públicos para realização de conserto de veículos, bicicletas, pneus e demais serviços efetuados por 
oficinas e prestadores de serviço similares;  
 
IV - estacionar veículos sobre passeios, praças e áreas de preservação permanente.  
 
Art. 149. Coretos, palanques ou barracas para festividades religiosas, cívicas ou populares poderão ser armados em logradouros 
públicos, desde que observadas as seguintes condições:  
 
I. serem de caráter provisório e autorizados pelo Poder Executivo Municipal;  
 
II. não prejudiquem o calçamento;  
 
III. não interrompam o escoamento das águas pluviais;  
 
IV. serem removidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do encerramento dos eventos. 
  
§ 1 As despesas por eventuais danos causados ao patrimônio público correrão às expensas dos responsáveis pelo dano.  
 
§ 2 Findo o prazo estabelecido, o órgão competente do Poder Executivo Municipal promoverá a remoção das instalações, cobrando 
do responsável as despesas de remoção.  
 
Art. 150. As empresas e demais entidades públicas ou privadas, autorizadas a executar obras ou serviços nas vias e logradouros, 
uma vez concluídos, ficam obrigadas à recomposição imediata do pavimento ou do leito danificado e à pronta remoção dos restos 
de materiais e objetos neles utilizados.  
 
Art. 151. Nas estradas rurais é proibido:  
 
I. fechar, estreitar, mudar ou de qualquer modo dificultar o trânsito;  
 
II. retirar ou danificar marcos quilométricos e outros sinais de trânsito; 
  
III. arborizar as faixas laterais de domínio das estradas municipais ou cultivá-las, exceto quando o proprietário estiver previamente 
autorizado pelo Poder Executivo Municipal;  
 
IV. destruir, obstruir ou danificar pontes, bueiros, mata-burros e valetas laterais das estradas municipais;  
V. fazer cisternas, valetas, buracos ou escavações de qualquer natureza no leito das estradas e nas faixas laterais não edificáveis;  
 
VI. impedir, por qualquer meio, o escoamento de águas pluviais das estradas públicas para os terrenos marginais;  
 
VII. escoar águas servidas ou pluviais para o leito das estradas públicas.  
 
TÍTULO X 
DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
 
Art. 152 São considerados meios ou instrumentos de propaganda e publicidade os letreiros e os anúncios visíveis ao público.  
 
Art. 153 Consideram-se letreiros, as indicações colocadas no próprio local onde a atividade é exercida, desde que contenham 
apenas o nome do estabelecimento, a marca ou o logotipo, a atividade principal, o endereço e o telefone.  
 
Art. 154 Consideram-se anúncios, as indicações de referência a produtos, serviços ou atividades por meio de placas, cartazes, 
painéis ou similares, instalados em locais estranhos àquele onde a atividade é exercida.  
 
Art. 155 A publicidade em imóveis, edificados ou não, dependerá de licença expedida, sempre a título precário, pela Secretaria de 
Obras.  
 
Art. 156 Os requerimentos de licença para propaganda ou publicidade deverão especificar:  
 
I - Para letreiros:  
 
a) Alvará de licença de localização no Município; 
  
b) Local de exibição com endereço completo, indicação fiscal e nome do proprietário;  
 
c) Natureza do material a ser empregado;  
 
d) Dimensões;  
 
e) Inteiro teor dos dizeres;  
 
f) Disposição em relação à fachada, terreno e meio-fio;  
 
II - Para anúncios  
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a) Alvará de licença de localização no Município;  
 
b) Local de exibição com endereço completo, indicação fiscal e nome do proprietário;  
 
c) Natureza do material a ser empregado;  
 
d) Dimensões;  
 
e) Inteiro teor dos dizeres;  
 
f) Autorização do proprietário com firma reconhecida;  
 
g) Definição do tipo de suporte;  
 
h) Disposição do equipamento no terreno, em relação às divisas, ao alinhamento predial e às construções existentes.  
 
Art. 157 As propagandas ou publicidades não poderão obstruir a circulação destinada aos pedestres, iluminação, ventilação de 
compartimentos de edificações vizinhas, ou não, bem como a estética e beleza de obra de arte, fachada de prédios públicos, escolas, 
museus, igrejas, teatros ou, de algum modo prejudicar os aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas e monumentos.  
 
Art. 158 O veículo de divulgação deverá ser mantido em perfeito estado de conservação, cabendo ao responsável sua substituição 
durante o período concedido para a licença, caso se deteriore ou estrague, tornando-se fator de poluição visual.  
 
Art. 159 Ficam proibidas a propaganda e publicidade, sejam quais forem suas finalidades, formas ou composições nos, seguintes 
casos:  
 
I - Nas árvores, postes, bancos, toldos, abrigos, jardineiras, estátuas, monumentos, caixas de correio, caixas de telefone, coleta de 
lixo, alarme de incêndio, hidrantes, viadutos, pontes, canais, túneis, sinais de trânsito, passarelas e grades de proteção para 
pedestres;  
 
II - Nos muros, andaimes, e tapumes, quando se tratar de cartazes, impressos, pinturas e letreiros de qualquer natureza, exceto 
aqueles afixados em quadros próprios, desde que atendida as exigências legais;  
 
III - Em situações onde, vede portas, janelas ou qualquer abertura destinada à ventilação e iluminação;  
 
IV - Nos meio-fios, passeios e leito das vias;  
 
V - No interior de cemitérios;  
 
VI - Quando prejudicarem a iluminação dos logradouros públicos, sinalização de trânsito e a orientação dos pedestres;  
 
VII - Quando possuírem incorreções de linguagem ou façam uso de palavras em língua estrangeira, salvo aquelas que, por 
insuficiência do léxico nacional, a ele hajam sido incorporadas;  
 
VIII - Quando, pela sua natureza, provoquem aglomerações prejudiciais ao trânsito e tráfego;  
 
IX - Sejam ofensivas à moral, pessoas, crenças e instituições.  
 
Art. 160 Na expedição do alvará de publicidade serão observados:  
 
I - Em letreiros:  
 
a) Para mais de um estabelecimento no térreo de uma edificação, a área destinada à publicidade deverá ser subdividida 
proporcionalmente entre os estabelecimentos;  
 
b) É tolerado o anuncio para o mesmo estabelecimento, desde que não ultrapasse a terça parte do total estabelecido para o letreiro;  
 
c) Permitido o anúncio em toldo somente na bambinela;  
 
d) Para a edificação recuada do alinhamento predial em lote de esquina, o letreiro poderá ser instalado no recuo, a partir de 5,0 m 
(cinco metros) da confluência dos alinhamentos.  
 
II - Anúncios em imóvel não edificado:  
 
a) Deverá ser apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e anualmente laudo técnico anual quanto às condições 
de estabilidade e segurança;  
 
b) Deverá ser moldurado, contendo em local visível a identificação da empresa de publicidade e o número da licença;  
 
c) No caso de anúncio luminoso não poderá ter sua luminosidade projetada para o imóvel vizinho, excetuando-se os casos em que 
essa edificação tenha cunho comercial;  
 
d) Sua colocação fica condicionada à limpeza permanente do terreno e existência de muro e passeio, excetuando-se as rodovias, 
bem como a exigência de execução de passeio quando a via não for dotada de pavimentação definitiva, devendo, neste caso, a 
área referente ao passeio ser mantida ajardinada.  
 
III - Anúncios em imóvel edificado:  
 

a) Deverão ser atendidas as disposições apresentadas para anúncios em imóveis não edificados;  
 
b) Afastamento mínimo das edificações será de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros);  
 
c) O anúncio não poderá vedar a fachada principal da edificação.  
 
Art. 161 O anuncio no interior do lote para locação e venda do imóvel será permitida independente de licença específica, desde que 
não ultrapasse 0,4 m (quarenta centímetros) por 0,6 (sessenta centímetros).  
 
Art. 162 Serão facultados às casas de diversões, teatros, cinemas e similares, a colocação de programas e de cartazes artísticos 
na sua parte externa, desde que colocados em local próprio e se refiram exclusivamente às diversões nelas exploradas.  
 
Art. 163 Nenhuma placa, tabuleta ou letreiro poderá ocupar mais de 5% (cinco por cento) da área da fachada.  
 
Art. 164 Os letreiros, quando colocados sobre as marquises não poderão ultrapassar os limites fixados para as mesmas.  
 
Art. 165 A Prefeitura estabelecerá, por ato do Poder Executivo, prazo para a retirada de toda a propaganda e anúncios luminosos 
que estejam em desacordo com o estabelecido neste Código.  
 
Art. 166 Toda e qualquer propaganda ou publicidade deverá oferecer condições de segurança ao público, bem como observar as 
características e funções definidas no projeto arquitetônico de construções aprovadas pela Prefeitura, de forma que não as 
prejudiquem.  
 
Art. 167 Cessadas as atividades do anunciante ou a finalidade da propaganda ou publicidade, estabelecida na licença da Prefeitura, 
deverá ser retirado pelo anunciante todo e qualquer material referente à propaganda ou publicidade no prazo de 10 (dez) dias da 
data do encerramento. 
  
Art. 168 O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior implicará na retirada do material por parte da Prefeitura, o qual só 
será devolvido ao proprietário após o pagamento das multas devidas assim como das despesas acrescidas de 20% (vinte por cento).  
 
Art. 169 No caso de anúncios, propagandas, letreiros e publicidades já existentes e em desacordo com este Código, o órgão 
competente fará a notificação necessária, determinando o prazo para retirada, reparação, limpeza ou regularização.  
 
Art. 170 Expirado o prazo estipulado na notificação, a Prefeitura efetuará os serviços necessários, cobrando, dos responsáveis, as 
despesas acrescidas de 20% (vinte por cento), sem prejuízo das multas aplicadas.  
 
TÍTULO XI 
DAS PENALIDADES 
 
Art. 171 Para os efeitos desta lei, considera-se infrator o proprietário do imóvel e, ainda, quando for o caso, o responsável pelo 
condomínio, o usuário, o responsável pelo uso e o responsável técnico das obras.  
 
Art. 172 O desatendimento às disposições deste Código de Obras, sujeita o infrator às seguintes penalidades:  
 
I - Cassação;  
 
II - Interdição;  
 
III - Embargo;  
 
IV - Demolição;  
 
V - Apreensão;  
 
VI - Multa.  
 
Art. 173 O desatendimento às disposições do Código de Obras constitui infração sujeita à aplicação, além das penalidades 
pecuniárias, acarretará ao infrator as seguintes penas:  
Art. 174 As penalidades aplicadas não isentam o infrator da obrigação de reparar ou ressarcir o dano resultante da infração, na 
forma prevista em lei.  
 
CAPÍTULO I 
DA CASSAÇÃO 
 
Art. 175 A cassação consiste na revogação do licenciamento pela municipalidade para exercer atividades de qualquer natureza.  
 
Art. 176 O alvará de Localização e Funcionamento do estabelecimento poderá ser cassado nas seguintes hipóteses:  
 
I - Quando tratar de uso ou atividade diferente do licenciado;  
 
II - Como medida de proteção:  
 
a) Da higiene, 
  
b) Da saúde;  
 
c) Da moral;  
 
d) Do meio ambiente;  
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e) Do sossego público;  
 
f) Da segurança pública.  
 
III - Cassado o Alvará de Localização e Funcionamento, o estabelecimento será imediatamente fechado até que seja regularizada 
a atividade ali instalada, qualquer que seja a sua natureza;  
 
IV - Como medida preventiva da preservação do patrimônio histórico e cultural;  
 
V - Quando o licenciado se opuser o exame, verificação ou vistoria por agentes municipais;  
 
VI - Por solicitação de autoridade pública, comprovados os motivos que fundamentaram a solicitação;  
 
VII - Quando a pessoa física ou jurídica for reincidente em infração às disposições do presente Código e demais normas municipais.  
 
CAPÍTULO II 
DA INTERDIÇÃO 
 
Art. 177 Consiste no ato de paralisação de toda ou qualquer atividade, obra, ou parte da obra, impedimento do acesso, da ocupação 
ou do uso, mediante aplicação do respectivo auto de interdição por autoridade competente.  
 
Art. 178 A interdição será imposta após vistoria efetuada pelo órgão competente.  
 
Art. 179 Cabe interdição quando houver iminente perigo de caráter público ou ambiental.  
 
Art. 180 A interdição não exime a obrigatoriedade do cumprimento das demais cominações legais e da aplicação concomitante de 
multas.  
 
CAPÍTULO III 
DO EMBARGO 
 
Art. 181 O embargo consiste na ordem de paralisação da obra, atividade ou de qualquer ação que venha em prejuízo da população, 
ou que contrarie a legislação municipal, com aplicação do respectivo auto de embargo por autoridade competente.  
 
Art. 182 O embargo não impede a aplicação concomitante de outras penalidades estabelecidas neste Código.  
 
Art. 183 Cabe embargo nos seguintes casos e condições:  
 
I - Falta de obediência a limites, a restrições ou a condições determinadas por legislação municipal;  
 
II - Falta de licença para obra em execução, independentemente do fim a que se destina;  
 
III - Falta de licença para atividade ou instalação comercial, industrial, de serviços ou de qualquer outra natureza;  
 
IV - Quando se verificar, a qualquer tempo, a falta de segurança, estabilidade ou resistência das edificações, dos terrenos ou das 
instalações;  
 
V - Na execução ou funcionamento irregular de obra, qualquer que seja seu fim, espécie ou local, nos edifícios, nos terrenos ou nos 
logradouros públicos;  
 
VI - Atividades que causem incômodo de qualquer natureza à vizinhança ou que infrinjam qualquer legislação municipal;  
 
VII - Obras licenciadas de qualquer natureza em que não estiver sendo obedecido o projeto aprovado, respeitado ao alinhamento 
predial ou nivelamento ou sendo cumprida qualquer prescrição do alvará de licença.  
 
Art. 184 O órgão competente poderá solicitar, sempre que necessário, o auxílio de força policial para fazer respeitar o cumprimento 
do embargo.  
 
 
CAPÍTULO IV 
DA DEMOLIÇÃO 
 
Art. 185 A demolição parcial ou total da edificação será imposta quando:  
 
I - A obra estiver sendo executada sem projeto aprovado, sem alvará de licenciamento e não puder ser regularizada;  
 
II - Houver risco iminente de caráter público;  
 
III - Houver desrespeito ao alinhamento e não houver possibilidade de modificação na edificação para ajustá-la à legislação vigente;  
 
IV - O proprietário não tomar as providências determinadas pelo Município para sua segurança.  
 
CAPÍTULO V 
DA APREENSÃO 
 
Art. 186 Será apreendido todo e qualquer material, mercadoria ou equipamento que esteja exposto ou sendo comercializado, cujo 
vendedor não apresente a respectiva licença.  
 

Art. 187 Não tendo sido protocolada solicitação para devolução em 30 (trinta) dias e adotadas providências para regularização da 
licença, o referido material será declarado abandonado e destinado conforme sua natureza ou origem:  
 
I - Para doação às entidades de assistência social ou de caridade, devidamente regularizadas no Município e cadastradas para este 
fim;  
 
II - À delegacia competente;  
 
III - Encaminhados para destruição nos casos em que se tratar de produto impróprio par a consumo.  
 
Art. 188 Aos infratores das disposições previstas acima, poderá ser imputada penalidade de apreensão e remoção do material 
utilizado, além da obrigatoriedade da limpeza do local e a reparação dos danos eventualmente causados.  
 
 
CAPÍTULO VI 
DA MULTA 
 
Art. 189 A multa será aplicada pelo órgão municipal competente em vista do auto de infração e de acordo com a escala estabelecida.  
 
Art. 190 A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração e a condição econômica do infrator, reverte-se para o 
município, de forma a ser definida pela Secretaria de Administração Financeira.  
 
Art. 191 As multas serão aplicadas ao infrator, cabendo também ao responsável técnico da obra, se houver, na proporção de 50% 
(cinquenta por cento) dos valores previstos para cada.  
 
Art. 192 As multas diárias por desobediência ao auto de embargo terão como base os valores correspondentes a 10% (dez por 
cento) do valor estabelecido.  
 
Art. 193 Na reincidência, a multa será aplicada em dobro. Considera-se reincidência, para duplicação da multa, outra infração da 
mesma natureza.  
 
Art. 194 A aplicação das multas pecuniárias, estabelecidas nesta Lei, não exime o infrator das demais sanções e medidas 
administrativas ou judiciais cabíveis, inclusive a apuração de sua responsabilidade pelos crimes de desobediência contra a 
Administração Pública, previstos na legislação penal.  
 
Art. 195 Simultaneamente à lavratura do competente auto de infração, o infrator será notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
pagar ou apresentar defesa à autoridade competente, sob pena de confirmação da multa imposta e de sua subsequente inscrição 
em dívida ativa.  
 
Art. 196 As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela legislação em geral e pelo presente Código, terão os 
seguintes valores cobrados cumulativamente:  
 
I - Multas de 100 UFM’s (cem reais) a 1000 UFM’s para:  
 
a) Obra em execução, ou executada sem licenciamento;  
 
b) Obra em execução, ou executada em desacordo com o projeto aprovado;  
 
c) Desenvolvimento de qualquer atividade sem Alvará de Localização e Funcionamento;  
 
d) Demolição total ou parcial de prédios sem licença;  
 
e) Infrações às demais imposições do presente Código;  
 
II - Multas de 200 UFM’s a 3000 UFM’s para:  
 
a) Obra em execução, estando à mesma embargada;  
 
b) Quando o prédio for ocupado sem que a Prefeitura tenha fornecido o respectivo Certificado de Conclusão de Obra (“Habite-se”); 
 
c) Obra em execução, ou executada em desacordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo.  
 
Art. 197 A graduação das multas far-se-á tendo em vista:  
 
I - Gravidade da infração, considerando:  
 
a) A natureza da infração;  
 
b) As consequências à coletividade.  
 
II - Circunstancias atenuantes:  
 
a) A ação do infrator não ter sido fundamental para consecução do evento;  
 
b) O infrator por espontânea vontade imediatamente procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo;  
 
c) Ser o infrator primário, e a falta cometida de natureza leve.  
 
III - Circunstancias agravantes:  

 
a) A reincidência na infração;  
 
b) Cometer a infração para obtenção e vantagem pecuniária;  
 
c) Provocar consequências danosas ao meio ambiente;  
 
d) Danificar áreas de proteção ambiental;  
 
e) Agir com dolo direto ou eventual;  
 
f) Provocar efeitos danosos à propriedade alheia;  
 
g) Uso de meios fraudulentos junto à Municipalidade.  
 
IV - Antecedentes do infrator.  
 
Art. 198 A correção e atualização do valor das multas serão realizadas a partir de índices econômicos a serem definidos pela 
Secretaria de Administração Financeira.  
 
TÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 199 Deverão ser previstos na dotação orçamentária da Secretaria de Meio Ambiente e dos demais órgãos relacionados, os 
recursos financeiros necessários à implementação deste Código.  
 
Art. 200 Todas as situações e fatos ambientais que se encontrem ou se encontrarem em desacordo com o que dispõe este Código, 
ou contrarie seus princípios, mas não estejam previstos em texto legal, serão gerenciados pela Secretaria de Obras, que 
estabelecerá os procedimentos a serem seguidos pelos interessados e fixará prazos para a sua observância.  
 
Art. 201 No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação, o Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que 
couber, estabelecendo as normas técnicas, padrões e critérios definidos com base em estudos e propostas realizados pela 
Secretaria de Obras e demais órgãos pertinentes integrantes da Prefeitura Municipal, e os demais procedimentos para 
licenciamento, controle e fiscalização necessários à implementação do disposto neste Código.  
 
Art. 202 São recepcionados, por este código, todos os dispositivos de leis municipais que tratam de matéria ambiental, com ele não 
conflitantes, revogando-se disposições contrárias.  
 
Art. 203. Este Código entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário 
 
Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2764 de 27 de setembro de 2021 
 
Súmula: Estabelece os perímetros urbanos no município de Ipiranga/PR e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Capítulo I 
Disposições preliminares 
 
Art. 1 Destina-se a presente Lei a discriminar o perímetro urbano da sede do município de Ipiranga, conforme memorial descritivo 
correspondente.  
 
Art. 2 Para os efeitos da presente lei, são adotadas as seguintes definições:  
 
(a) Áreas urbanas - são as parcelas do território municipal destinadas explicitamente à ocupação humana densa, comportando 
moradias e atividades não- residenciais para ganho econômico ou não, dotada de infraestrutura básica (arruamento, rede de 
distribuição de água potável, rede de energia elétrica, iluminação pública) e/ou complementar (rede de esgotamento sanitário e 
pluvial, meios-fios, pavimentação e outros);  
 
(b) Área rural - é, a princípio, o restante do território que não estiver contido na área urbana ou de expansão urbana, sendo admitidos, 
além das atividades econômicas de caráter silvo agropecuário, as moradias rurais e as atividades não- residenciais explicitamente 
permitidas pela Lei do Zoneamento do Uso do Solo Municipal.  
 
Art. 3 Ficam fazendo parte da presente lei os mapas anexos, a saber:  
 
(a) Prancha 01, ilustrativo da localização do perímetro urbano da SEDE municipal;  
(b) Prancha 02, ilustrativo da localização do perímetro urbano de Jardim São Lourenço;  
 
Capítulo II 
Dos perímetros urbanos 
 
Art. 4 Fica compreendido o perímetro urbano da SEDE municipal de Ipiranga dentro dos limites do seguinte caminhamento:  
 
Inicia-se no ponto P00 (Coordenadas UTM SIRGAS 2000 22S) (540922.75,7232551.56), situado no eixo da Rodovia Estadual 487, 
seguindo sentido norte retilineamente até o ponto P01 (5409254.21,7232606.20), seguindo por este paralelo, 50 metros, à PR 487 
até o P02 (541507.11,7232712.72), seguindo em linha seca até o P03(541688.86,7232677.33), partindo para o P04 
(542016.24,7232981.01), indo em sentido Nordeste até o P05 (542234.50,7233497.96) continuando em linha seca até os pontos 
P06 (542411.13,7233791.36), P07 (542437.71,7234003.85), P08(542593.68,7234101.59), P09 (543191.62,7234140.72), P10 
(543321.04,7234228.49), seguindo em linha reta sentido sudeste, atravessando a ferrovia, até o P11(543439.03,7234086.12), 
partindo em linha reta até o P12 (543304.84,7233725.07), localizado no corpo hídrico, deste partindo em linha seca até 
P13(543248.72,7233636.52) situado também em corpo hídrico, seguindo sem sentido montante até o P14 (543309.20,7232757.89), 
localizado na nascente do corpo hídrico, partindo em linhas secas aos pontos P15 (543496.90,7232603.24), 
P16(543533.69,7232390.60), P17 (543875.42,7231508.23), localizado na nascente do corpo hídrico, seguinte em sentido jusante 
até o P18 (544894.67,7231361.06), localizado na interseção deste com o Arroio Taboão, seguindo o corpo hídrico, sentido montante 
até o P19 (544823.58,7230632.09), também interseção do Arroio Taboão com corpo hídrico, percorrendo este sentido montante até 
o P20(543441.72,7230675.12), localizado na nascente, percorrendo em linha seca até os pontos P21 (543186.05,7231053.01), P22 
(542664.73,7231257.54), P23(542591.15,7231382.26), P24 (542091.03,7231255.05), P25 (542124.39,7230539.49), localizado no 
corpo hídrico, seguindo sentido montante até o P26(542046.13,7230050.91), seguinte linhas retilíneas até os pontos 
P27(541730.60,7230024.09), P28 (541753.67,7230882.77), P29 (541665.75,7231221.38), P30 (541516.09,7231458.34), P31 
(541436.27,7231467.07), P32(541135.39,7230935.15), P33 (540948.94,7230973.50), P34 (541257.61,7232387.32) e P35 
(540909.50,7232344.76), seguindo então em linha seca até chegar ao ponto P00, de onde partiu, perfazendo o referido perímetro 
em uma área de 693,80 hectares.  
 
Art. 5 Fica compreendido o perímetro urbano da localidade de Jardim São Lourenço dentro dos limites do seguinte caminhamento:  
 
O perímetro urbano da localidade de Jardim São Lourenço, inicia-se no ponto P00 (Coordenadas UTM SIRGAS 2000 22S), 
(560015.64,7226601.09), situado na interseção do corpo hídrico com RIO TIBAGI, seguindo sentido montante até o P01 
(560818.20,7227767.34) situado na interseção do RIO TIBAGI com braço hidrográfico, percorrendo este sentido montante até o P02 
(560963.96,7226778.65) situado no eixo da rodovia federal 373, percorrendo este eixo sentido sede administrativa de Ipiranga, até 
o P03 (560413.18,7226296.62), partindo então em linha retilínea até os pontos P04(560391.51,7226340.12) e P05 
(560386.21,7226370.36), situado na nascente de corpo hídrico, percorrendo este sentido jusante até o P00, de onde partiu, 
perfazendo o referido perímetro uma área de 72,8 hectares.  
 
Capítulo IV 
Disposições finais e transitórias 
 
Art. 6 Para alteração ou inclusão de novos polígonos do perímetro urbano, deve ocorrer consulta pública e reformulação do memorial 
descritivo, através de realização de Audiência Pública.  
 
Art. 7 A presente Lei entra em vigor noventa dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2765 de 27 de setembro de 2021 
 
Súmula: Suspende os efeitos das Leis Municipais nº. 2735/21 e 2736/21 até a data de 31/12/2021. 
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Artigo 01º - Ficam suspensos os efeitos das Leis Municipais nº. 2735/2021 e 2736/2021 até a data prevista no caput, do art. 08º, da 
Lei Complementar nº. 173/2020. 
 
Artigo 02º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 01º 
de setembro de 2021. 
 
Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2766 de 27 de setembro de 2021 
 
Súmula: Dispõe sobre a implantação do Programa de Incentivo ao Agricultor Familiar "Ipiranga Mais Verde" no município de Ipiranga 
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 o "Programa Ipiranga Mais Verde" no Município de Ipiranga destinado a fomentar campanhas de trocas de 
resíduos recicláveis por produtos hortifrutigranjeiros de época, dentre outros produtos relacionados com o meio agrícola e, 
produzidos ou fabricados de forma artesanal ou semi-industrial, preferencialmente, por pequenos produtores rurais em regime de 
agricultura familiar do Município de Ipiranga. 
 
Art. 2°. O Programa Ipiranga Mais Verde é a unidade organizacional de abastecimento, da Secretaria Municipal de Agropecuária em 
cooperação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem por objetivo fomentar a produção, comercialização e distribuição 
de produtos hortifrutigranjeiros ou gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar e/ou produzidos artesanalmente no Município, 
com vistas a reforçar a alimentação da população e o ganho econômico de parcela de indivíduos menos favorecidos de nossa 
sociedade., 
 
§ 1°. Os recursos para a compra dos alimentos serão oriundos do orçamento da Secretaria Municipal de Agropecuária. 
 
§ 2°. A disponibilização de produtos de industrialização caseira somente será permitida se obedecida a legislação sanitária em vigor. 
 
Art. 3°. O Programa Ipiranga Mais Verde se constituirá em diversas ações, sempre envolvendo dimensões educativas e o incentivo 
ao uso diário de uma alimentação saudável em um ambiente sustentável, englobando os seguintes objetivos: 
 
I - Desenvolver ações de segurança alimentar e facilitar o acesso à alimentação saudável para a população de Ipiranga; 
 
II - Promover a Educação Alimentar e Nutricional;  
 
III - Promover, a nível local, o combate à fome e à pobreza; 
 
IV - Auxiliar na preservação do meio ambiente; 
 
V - Incentivar o desenvolvimento sustentável; 
 
VI - Incentivar a produção e promoção do escoamento da safra de pequenos produtores do Município; 
 
VII - Incentivar os moradores a separarem o lixo orgânico do inorgânico; 
 
VIII - Promover o cooperativismo e auxiliar no fomento econômico, em caráter social, das Associações de Catadores de Materiais 
Recicláveis credenciadas junto a 
Prefeitura do Município. 
 
Art. 4°. Para se beneficiar do Programa Ipiranga Mais Verde cada pessoa levará ao ponto de troca materiais recicláveis (papel, 
papelão, vidro, sucata ferrosa e não ferrosa, entre outros) recebendo em troca uma quantidade de produtos hortifrutigranjeiros, 
consoante calendário e critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Agropecuária. 
 
Art. 5°. Integram o sistema operacional e funcional do Programa Ipiranga Mais Verde do Município de Ipiranga: 
 
I - O Poder Público Municipal; 
 
II - Os usuários do Programa, composto pelos moradores do Município; 
 
III - Pequenos e médios produtores rurais credenciados; 
 
IV - Associações de Catadores de Materiais Recicláveis credenciadas junto a Prefeitura do Município; 
 
V - Escolas e entidades assistenciais do Município quando do desenvolvimento de ações em parceria com outras Secretarias 
Municipais. 
 
Parágrafo único. As atividades vinculadas ao Programa Ipiranga Mais Verde obedecerão às normas elaboradas pela Secretaria 
Municipal de Agropecuária, as quais, quando for o caso, definirão as atribuições específicas para cada integrante do sistema, bem 
como, as relações de subordinação, coordenação e controle necessários ao respectivo funcionamento. 
 
Art. 6°. Para a consecução da finalidade do Programa Ipiranga Mais Verde, caberá à Secretaria Municipal de Agropecuária: 
 
I - Responder pela gestão administrativo-financeira do Programa Ipiranga Mais Verde, seus acordos, convênios e parcerias e o 
custeio das despesas de manutenção, inclusive disponibilizando o pessoal necessário para o cumprimento desta lei e conforme 
dispuser o seu Regulamento. 
 
II - Supervisionar a celebração de convênios, contratos e ajustes com Associações Civis e instituições públicas privadas. 
  
III - Promover, em igualdade de condições, a distribuição gratuita dos bens adquiridos ou coletados através do Programa Ipiranga 
Mais Verde às Associações de Catadores credenciadas. 
 Art. 7°. A Secretaria Municipal de Agropecuária, com o objetivo de atender a demanda de produtos não ofertados pelos produtores 
licenciados, consoante dotação financeira própria, poderá autorizar a disponibilização de outros produtos ofertados por pequenos e 
médios produtores da região dos Campos Gerais, segundo critérios de oportunidade e conveniência apurados pela Administração 
Municipal. 
 
Art. 8°. O Poder Executivo regulamentará mediante Decreto os critérios para a compra dos produtos, no que concerne à forma, 
embalagem, classificação, quantidade, qualidade, entre outros. 
 
Art. 9°. Os Produtores rurais interessados em integrar o programa, deverão cadastrar- se junto à Secretaria Municipal de 
Agropecuária, sendo permitido apenas um cadastro por núcleo familiar. 
 
Parágrafo único: Para as aquisições, o Município Promoverá Licitação na forma de Inexigibilidade, para credenciamento dos 
produtores interessados. 
 
Art. 10°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
 
LEI Nº 2768 de 27 de setembro de 2021 
 
Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar concessão de uso gratuito de bem público municipal para fins de utilização 
para atividades de ensino à distância, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,  
 
LEI: 
 
Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder gratuitamente pelo prazo de 12 (doze) meses à BELS Educacional 
Ltda, entidade mantenedora do polo de apoio de Ensino Superior à Distância da UNOPAR, inscrita no CNPJ sob o n.º 
31.649.110/0001-02, com sede à Rua Dezenove de Novembro, 336, centro, CEP 83.323- 260, Pinhais-PR, o uso gratuito e em 
conjunto do imóvel com a área de 200,00 (duzentos) m2, onde situa-se o POLO desta Cidade. 
 
Parágrafo primeiro: A cessão tem por objetivo a utilização de atividades de EAD, curriculares e extracurriculares da BELS como 
POLO de apoio em ofertas de graduação e pós graduação à distância, nas áreas de maior demanda na região e cursos livres e 
gratuitos para a capacitação dos servidores públicos municipais. 
 
Parágrafo Segundo: O prazo pode ser prorrogado através de Decreto do Poder Executivo. 
 
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021. 
 
Douglas Davi Cruz 
Prefeito Municipal 
 

 MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 
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PORTARIA Nº 427 
De 22 de setembro de 2021 

 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais conferidas no artigo 89, II, 
“c”, da Lei Orgânica do Município, e 

Considerando a ata da reunião da Secretaria de Planejamento em 23/08/2021, com a comissão 
designada na Portaria n.º: 275/2021, 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º. Fica alterada a constituição dos membros da CEMI – Comissão do Estatuto do Município de Ipiranga e cria a CG- Comissão 
Geral para revisão do Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

 
Art. 2º. Ficam designados os servidores públicos para integrar a CEMI: 
ANA CAROLINE ARAUJO KRIGER 
ANA CRISTINA DUDA 
ANDREIA FILOMENA DE CHAVES 
ANGELITA DA SILVA CAMARGO 
CAROLINE EMANUELLE DALAZOANA 
DANIEL RIBEIRO DE LIMA 
DANIELE CRISTINA COSTA OLIVEIRA 
EDELCIO LUIZ DE ALMEIDA TUPICH 
EDUARDO FERREIRA JUNIOR 
ELEANDRO DA SILVA 
ELI IZANETE FREITAS 
ELIANE GOTTEMS 
ERICKSON LUIS SCHARNESKI 
FABIANE KLAZURA ROSAS 
FABIANO RATIN ALVES 
GICELIA FRANCISCA ALVES CAVAGNARI 
ISIS GOMES DE LIMA 
ITAMAR STEZOUKOSKI SOUZA 
IVONETE GOBEL COSTA 
JEAN FELIX SOCHTIG 
JOSE NILSON BALZER 
JOSMAR MENDES MONTEIRO JUNIOR 
JUAREZ MONTEIRO VICENTE DO AMARANTE 
KELI MISLENE CARNEIRO 
LIDIANE CRISTINA MARTINS CORREIA 
LUCIANA DOS SANTOS DE CAMARGO 
LUCIANO DE MEIRA 
LUCIANO VALIM FELIPE 
LUIS FABIANO CANTERI 
LUIZ FERNANDO CLOCK 
MARCELO JOSE GARCIA DE CAMARGO 
MARCIA ELIANE TRAVENSOLI 
MARCIO LUIZ CORREIA DA LUZ 
MICHELE CRISTINA S FERREIRA CORREIA 
PALOMA DENCK VOJCIKI 
RITA JOSIANE GASPARELO 
ROSALIA GAVRONSKI DOS SANTOS 
SALLY LANGE STASSUN 
SIMONE DE FATIMA C DA SILVA 
SIMONE LOVATO 
SUZANE MARIA MARTINS SCHEIFER 
 
Art. 3º. Para atribuição dos trabalhos deverá ser seguido o regimento interno, aprovado pela CG- Comissão Geral. 

 
 

 
 
 

DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
 

 MUNICÍPIO DE IPIRANGA 
ESTADO DO PARANÁ 
Departamento de Recursos Humanos 

 

 
 
 

 

 

PORTARIA Nº 442 
De 24 de setembro 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  

 
 

DESIGNAR 
 
O servidor ITAMAR STEZOUKOSKI SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo Fiscal De Tributos como responsável pelo 
SNRC – Sistema Nacional de Cadastro Rural – INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
 

 
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 443 
De 14 de setembro 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, resolve,  

 
 

     EXONERAR  
 
 

A pedido o servidor ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, portador da CIRG 4.568.038-0/PR e CPF nº 549.584.239-15, do cargo de 
provimento em comissão de Diretor Municipal de Trânsito, a partir de 30 de setembro de 2.021. 

 
 

Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se.  
Oportunamente, arquive-se.  
 
 
 
 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE SORTEIO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 19/2021  
 
DOUGLAS DAVI CRUZ, Prefeito Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA o 
resultado sorteio, conforme especificado na ata da sessão de sorteio, publicada no Diário Oficial do Município, na edição do dia 27/09/2021, à 
proponentes Credenciada, observadas as demais disposições legais e pertinentes.  
 
OBJETO:  Chamamento Público tem como objetivo a contratação de serviços médicos (profissional clinico geral, diretor clinico, médico auditor), 
transferências, serviços de enfermagem e demais serviços, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal 
 

 
Ipiranga, 27 de agosto de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 
 
 

IDENTIFICAÇÃO – PROPONENTE DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS  SORTEIO 
CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA  

 

Lote 03 CAIOBÁ SERVIÇOS MEDICOS LTDA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANÁ 
CONTRATO Nº. 63/2021 

 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO DE 
LICITAÇÃO Nº. 108/2021, DISPENSA Nº. 75/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E CONSORCIO 
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI, TENDO COM OBJETO  CONTRATAÇÃO DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAMINHOS DO TIBAGI PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM A FINALIDADE DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO   
Constitui objeto deste termo: Contratação do Consórcio Intermunicipal Caminhos do Tibagi para locação de mão de obra com a 
finalidade de prestação de serviços, para atender diversas secretarias no município de Ipiranga/PR. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR:  
De acordo com os Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº. 8666/93, e previsão na Cláusula Quarta e seus Parágrafos do termo inicial 
celebrado entre as partes, fica estendido o prazo de execução do lote n. º 2, acrescentando no valor total do contrato R$ 99.208,64 
(noventa e nove mil, duzentos e oito reais e sessenta e quatro centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
As despesas decorrentes da alteração do valor contratado descrito na Cláusula Primeira deste instrumento, correrão à conta de 
recursos constantes do Orçamento Vigente do CONTRATANTE: 
 
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 

08.001.10.302.0012.2032-178-3.3.90.37.00.00.01303 
08.001.10.302.0012.2032-521-3.3.90.37.00.00.01303 

 
3.3.90.37.05.00 – SERVIÇOS DE COPA E COZINHA 
  
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 01/03/2021, não 
atingidas pelo presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA  – DO FORO: 
As partes elegem o foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas do presente contrato, que não possam ser resolvidas administrativamente, com exclusão a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas, que também o subscrevem. 
 
Ipiranga-PR, 1º de setembro de 2021. 
 
CONTRATANTE: 

DOUGLAS DAVI CRUZ 
Prefeito Municipal 

 
CONTRATADA: 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL CAMINHOS DO TIBAGI 
Claudiomir Schneider 

 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 222/2021 
 
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos, destinados a perfuração de poços artesianos,(conforme convênio celebrado 
com o Instituto Água e Terra n.º 92/2021) em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
VALOR: R$ 1.884,00 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).  
 
FORNECEDOR: SMAC DISTRIBUIDORA LTDA ME 
 
CNPJ: 05.244.632/0001-14 
 
ENDEREÇO: RUA ALBERTO DE OLIVEIRA, 78 - ZONA 06, CEP: 87015-390, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
13.001.18.541.0023.2.069.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO 
  
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso V, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 27 de setembro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 27 de setembro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 27 de setembro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 

   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 223/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa para execução e fornecimento de impressos gráficos, em Secretaria Municipal de Súde. 
 
VALOR: R$ 3.565,00 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).  
 
FORNECEDOR: FLAVIA BUENO RODRIGUES 
 
CNPJ: 40.836.907/0001-00 
 
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 305 - , CEP: 84460-000, na cidade de IVAÍ, Estado do Paraná.  
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
08.001.10.305.0014.2.039.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
 08.001.10.305.0014.2.039.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
  
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 24, da Lei nº. 8666/93. 
 
DISPENSA: 27 de setembro de 2021. 
 
RATIFICAÇÃO: 27 de setembro de 2021. 
 
Ipiranga PR., 27 de setembro de 2021. 
 
DOUGLAS DAVI CRUZ  
Prefeito Municipal 

TOTAL DO PROCESSO: 13.320,00

Item: 1

Descrição: Confecção de tampas em granito com puxador destinadas aos túmulos, medindo 0,80 cm x 0,60 cm, 
incluindo serviços de instalação.
Quantidade: 90 Valor Unit.: 148,00

Unidade: Unidade

Total Item: 13.320,00

Marca: OURO Modelo: PROPRIO
Quant.: 1 Total: 13.320,00LOTE 1 148,00Num: 049

MARMORARIA OURO IPIRANGA LTDA 43.526.348/0001-20 13.320,00

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021
Processo Administrativo Nº 384/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ELIANE GOTTEMS

Data de Publicação: 08/09/2021 08:49:27
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