
LEIS – 2015

NUMERO DATA SÚMULA

1512 13/02/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial 
1513 19/02/2015 Institui programa CIDADE DIGITAL
1514 19/02/2015 Ambulância com Desfibrilador
1515 24/02/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1516 25/02/2015 Reajuste Salarial do Magistério 
1517 17/03/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1518 17/03/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1519 17/03/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1520 17/03/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1521 17/03/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1522 17/03/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1523 23/03/2015 Institui a Câmara Mirim 
1524 08/04/2015 Loteamento Alaide Favoni
1525 08/04/2015 Loteamento Jose Alves 
1526 08/04/2015 Aumento de Vagas – Oficial Administrativo
1527 08/04/2015 REFIS – 2015
1528 09/04/2015 institui Programa “Linha de Emprego”

LEI COMPLEMENTAR 001/2015 04/05/2015 – Aviação Agrícola

1529 04/05/2015 Empresas executar reparos na ruas 
1530 04/05/2015 incentivo ao cultivo de citronella” e da “crotalária

LEI COMPLEMENTAR 002/2015 05/05/2015 Cria cargos de Agente de Endemias

LEI COMPLEMENTAR 003/2015 05/05/2015 Cria cargos Fonoaudiólogo/Téc. Informática

1531 08/05/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1532 19/05/2015 Institui e disciplina a concessão de diárias
1533 20/05/2015 Reajuste Salarial do Pessoal do Legislativo
1534 20/05/2015 Reposição de Perda do subsídio dos Vereadores 
1535 26/05/2015 Reajuste Salarial do Pessoal do Executivo, aposentado e 

pensionistas
1536 26/05/2015 Reajuste Salarial do Pessoal do PSF e PSB
1537 26/05/2015 Reajuste Salarial do Pessoal do CRAS
1538 26/05/2015 Reajuste Salarial do Pessoal do Centro de Apoio
1539 26/05/2015 Altera a Tabela de Salários do SAMAE
1540 26/05/2015 Reposição de Perda do subsídio do Prefeito, Vice-

Prefeito e Secretários 
1541 27/05/2015 Reajuste Salarial aos Agentes Comunitário de Saúde
1542 01/06/2015 Altera a Lei nº 687/1994 – Quebra de Caixa
1543 10/06/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1544 10/06/2015 Autoriza a contratar Agência de Fomento Paraná S/A 
1545 23/06/2015 Institui o Mês de Maio Amarelo - trânsito
1546 23/05/2015 Institui o Conselho Municipal de Saúde 
1547 23/06/2015 LDO – exercício 2016
1548 23/06/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1549 23/06/2015 Aprova o Plano Municipal de Educação 
1550 30/06/2015 Altera a lei 1.163/2007 – carga horária de Assistente Social
1551 30/06/2015 Incorpora ao Perímetro Urbano do Loteamento Magnoaldo 
1552 30/06/2015 Acresce ao art. 9º o Inciso XII na lei 1.208/2008
1553 30/06/2015 CONSÓRC IO CINDAST
1554 30/06/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial 



1555 30/06/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial 
1556 30/06/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial 
1557 30/06/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1558 01/07/2015 Aumenta Vagas – Farmacêutico 
1559 01/07/2015 Institui o Serviço Público Municipal de Transporte Escolar
1560 18/08/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1561 18/08/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1562 27/08/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1563 15/09/2015 Altera os artigos 1501/2014 - Dengue 
1564 29/09/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1565 29/09/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1566 29/09/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1567 29/09/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1568 30/09/2015 Denomina UBS Dr. Fausto Luís Melo Marinho
1569 06/10/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1570 20/10/2015 Altera a Lei de Emprego
1571 27/10/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial

LEI COMPLEMENTAR 004/2015 – 29/10/2015 - Cria cargos SAMAE 

1572 11/11/2015 Abertura de Crédito Adicional Especial
1573 25/11/2015 Altera a Lei da Dengue – 1563/2015
1574 25/11/2015 LOA – exercício 2016
1575 27/11/2015 Concede Título Cidadão Benemérito Plínio Santin e esposa
1576 27/11/2015 Institui a Semana da pesca – mês de junho
1577 02/12/2015 Incorpora Perímetro urbano – Ademir Tostes
1578    02/12/2015 Altera da Lei Municipal n° 1.208/2008 referente a chácaras de

lazer em Perímetro Urbano
1579 09/12/2015 Incorpora Perímetro urbano - Fazenda Almeida 
1580 09/12/2015 Institui Programa Linha de emprego

LEI Nº 1.516/2015



SÚMULA:  Dispõe  sobre  a  adequação  da  Tabela  de
Vencimentos dos Profissionais do Magistério ao Piso Salarial
Profissional  Nacional  do Magistério,  conforme Lei Federal  nº
11.738/2008.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou,  e  eu,  AMARILDO  TOSTES,  Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art.  1º  -  Esta  Lei  dispõe  sobre  a  adequação  dos  vencimentos  dos  profissionais  do  Magistério,
detentores dos cargos de Professor e de Professor de Educação Infantil, conforme disposições da Lei
Federal  nº  11.738,  de  16  de  julho  de 2008,  que  trata  do Piso  Salarial  Profissional  Nacional  do
Magistério. 

Art. 2º - Ficam expressamente alterados os Anexos I e II da Lei nº 1.457/2014, de 26 de Fevereiro de
2014,  denominadas Tabelas de Vencimentos  dos Servidores Públicos  Municipais  de Itambaracá,
constante de Quadro de Pessoal do Quadro Próprio do Magistério, a partir de 01 de Janeiro de 2015. 

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da implantação da presente Lei  correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a
partir de 01 de Janeiro de 2015. 

EDIFÍCIO  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  ESTADO  DO
PARANÁ, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.524/2015

SÚMULA:  Incorpora  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de
Itambaracá,  área  de  terra  medindo  14.788,00m²  dá  outras
providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I:

ART.  1°  -  Fica  incorporada  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de  Itambaracá,  uma  área  medindo
14.788,00m² (quatorze mil,  setecentos e oitenta e oito) metros quadrados,  conforme matrícula n°
2119 do CRI - Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andirá, com a seguinte descrição:

LOTE: 2

PROPRIEDADE: Alaíde Favoni da Silva - CPF 367.145.269-20

ÁREA: 14.788,00m²

IMÓVEL: Sítio Santa Ana - Bairro da Pedra Branca

MUNICÍPIO: ITAMBARACÁ

ESTADO: PARANÁ

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Com área remanescente

LESTE: Com terras de Nelson Bertalucci Favone

SUL: Com terras de Nelson Bertalucci Favone

OESTE: Com a rodovia Geraldo Maluta

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Inicia  no Marco  1,  com coordenadas UTM E = 560823,45;  N =
7465066,91, confrontando com a rodovia Geraldo Maluta. Do vértice 2 segue confrontando com o lote
1, de Vilma Alves Favone,  com azimute de 57°44´53” e distância de 134,87 m até o vértice 8 e com
azimute de 155°49´04” e distância  de 18,00 m até o vértice 7. Do vértice 7 segue até o  vértice 9,
com azimute 155°49´04” e distância de 117,00 m, confrontando com Nelson Bertalucci Favone e,
finalmente até o vértice 1 (início da descrição) com azimute de 246°52´02” e distância de 101,64 m,
fechando assim o polígono descrito.

ART.  2°  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas as  disposições  em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 08
DE ABRIL DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.525/2015

SÚMULA: Incorpora  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de
Itambaracá,  área  de  terra  medindo  11.868,93m²   dá  outras
providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I:

ART.  1°  -  Fica  incorporada  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de  Itambaracá,  uma  área  medindo
11.868,93m² (onze mil, oitocentos e sessenta e oito metros quadrados e noventa e três decímetros
quadrados), conforme matrícula n° 4058 do CRI - Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Andirá, com a seguinte descrição:

LOTE: 2
PROPRIEDADE: José Bento Alves - CPF 707.481.368-00
ÁREA: 11.868,93,00 m²
IMÓVEL: Sítio Favone - Bairro da Pedra Branca
MUNICÍPIO: ITAMBARACÁ
ESTADO: PARANÁ

LIMITES E CONFRONTAÇÕES
NORTE: Com terras de preservação permanente do lago CanoasI
LESTE: Com terras de Aparecido Favone Fabri e de Jucerlei Lucas Fontolan
SUL: Com área remanescente
OESTE: Com terras de José Pereira dos Santos

DESCRIÇÃO  DO  PERÍMETRO: Inicia-se  no  vértice  1A,  com  coordenadas  UTM  (560705,615;
7465988,760) de onde segue até o vértice 5A, com azimute de 105°17´40” e distância de 102,46 m
confrontando com a área da Duck Energy. Do vértice 5A segue até o vértice 28, com azimute de
169°16´07” e distância  de 122,13 m confrontando com Jucerlei Lucas Fontolan e Aparecida Favone
Fabri.  Do vértice 28 segue até  o  vértice 19,  com azimute 283°45´43”  e distância  de 109,62 m,
confrontando a área remanescente. Finalmente, segue o vértice 1A (início da descrição) com azimute
de 352°52´51” e distância de 121,88 m, confrontando com José Pereira dos Santos, fechando assim o
polígono descrito.

ART.  2º  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as  disposições  em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 08
DE ABRIL DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.526/2015

SÚMULA: Aumenta o número de vagas no cargo do Quadro
Quantitativo de Cargos de Provimento Efetivo do Anexo V da
Lei Municipal nº 694/94 e dá outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo a aumentar o número de vagas no cargo do Quadro
Quantitativo de Cargos de Provimento Efetivo do Anexo V da Lei  Municipal  nº  694/94,  conforme
tabela abaixo:

CARGO Nº VAGAS
EXISTENTES

Nº DE VAGAS
NOVAS

Nº VAGAS
ATUALIZADAS

OFICIAL
ADMINISTRATIVO
 

08 02 10

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 08
DE ABRIL DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.527/2015

SÚMULA: Estabelece  regras  sobre  a  instituição  em  âmbito
municipal  de  um  Programa  de  Recuperação  Fiscal  –  REFIS
2015,  almejando  atingir  todos  os  contribuintes  de  Itambaracá
(PR) e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, Estado do Paraná,
aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL 

SESSÃO I - DA INSTITUIÇÃO

Art.1º - Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Itambaracá/PR, instituído
com o escopo de promover a regularização dos débitos fazendários municipais oriundos tanto de
pessoas físicas,  quanto de pessoas jurídicas,  insculpidas como contribuintes dos cofres públicos
deste Município.

§ - 1º - O Programa de Recuperação Fiscal do Município de Itambaracá/PR, disposto nesta Lei,
poderá, também, ser denominado REFIS/ITAM.

§ - 2º - O REFIS/ITAM atingirá os tributos municipais perfeitos em impostos, taxas e contribuições de
melhoria.

§ - 3º - Poderão ser objeto desta lei os débitos não tributários, inscritos em dívida ativa do Município
de Itambaracá.

§ - 4º  - Os tributos e seus créditos decorrentes, para serem enquadrados nesta lei, poderão estar
constituídos  ou  não, inscritos  ou  não  em  dívida  ativa,  propostos  em  executivo  fiscal  ou  não,
parcelados ou não e com exigibilidade suspensa ou não.  

Parágrafo Único: O REFIS/ITAM será administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal, ouvida a
Consultoria Jurídica deste Município sempre que necessária, que terá competência para implementar
todos os procedimentos necessários para a fiel execução deste programa, observados as disposições
atinentes nesta lei.

Art.2º  -  São  considerados  impostos  municipais,  de  acordo  com  o  princípio  da  repartição  da
competência e capacidade contributiva:

I – O IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano.

II – O ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.



Parágrafo  Único –  São  consideradas  taxas  municipais  todas  aquelas  instituídas  mediante  lei
municipal em razão do efetivo exercício do poder de polícia ou da efetiva disposição de serviços
prestados e utilizados pelos seus respectivos contribuintes.

Art.3º -  O Programa de Recuperação Fiscal do Município de Itambaracá destina-se a promover a
regularização  de  créditos  fazendários  em  inadimplemento  e  a  possibilitar  a  recuperação  dos
contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, do Município de Itambaracá.

SESSÃO II - DA ADESÃO

Art.4º -  O ingresso no REFIS/ITAM dar-se-á por meio de opção do contribuinte, que fará jus a um
regime especial de consolidação dos débitos fazendários municipais, insculpidos nos artigos 1º e 2º
desta Lei, sejam decorrentes de obrigação própria, sejam resultantes de responsabilidade tributária,
tendo por base a data da opção por este programa.

Parágrafo Único – A consolidação dos débitos do optante terá por base a data da formalização do
pedido de ingresso no REFIS/ITAM.

Art.5º - O ingresso no REFIS/ITAM consolidar-se-á por meio de termo de adesão espontâneo firmado
pelo contribuinte inadimplente que pretende ingressar no Programa de Recuperação Fiscal.

§ -  1º  - O ingresso,  a  que  aduz o  caput  deste  artigo,  poderá  ser  formalizado  entre  a  data  de
publicação desta lei até no máximo dia 31 de Dezembro de 2015.

§ - 2º  - O prazo estabelecido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por decreto do Chefe do
Poder Executivo Municipal, justificadas a conveniência e a oportunidade do ato.

Art.6º - A opção pelo REFIS/ITAM sujeita a pessoa física ou jurídica aderente a:

I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos constantes nos artigos 1º e 2º desta Lei;

II  –  A  renúncia  das  ações  e  recursos  administrativos  e  judiciais  interpostos  pelo  aderente,
relativamente aos débitos incluídos no seu pedido.

III – A aceitação plena e irretratável de todas as condições e requisitos estabelecidos nesta Lei;

CAPÍTULO II

DA CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS 

INCLUSOS NO REFIS/ITAM

SESSÃO I - DA APURAÇÃO DO VALOR A SER CONSOLIDADO

Art.7º - A consolidação abrangerá todos os débitos fazendários existentes em nome da pessoa física
ou jurídica, exceto aqueles decorrentes do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, na
condição  de  contribuinte  ou  responsável  tributário,  já  constituídos  ou  não,  bem como  todos  os
acréscimos legais embutidos e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.



Art.8º -  Para apuração do valor total  do débito tributário a ser consolidado são estabelecidos os
seguintes critérios:

I  –  Os débitos  fiscais  constituídos  ou  não,  mas cuja  data  do fato  gerador  é  anterior  à  data  da
publicação desta Lei.

II – Os débitos fiscais já inscritos ou não em dívida ativa.

III – Os débitos fiscais objeto de parcelamento anterior e que não foram integralmente adimplidos.

IV – Os débitos fiscais objeto de executivo fiscal, ainda em trâmite, que forem objeto de confissão
espontânea e irretratável pelo contribuinte.

Parágrafo Único –  Para inclusão dos débitos dispostos no inciso IV deste artigo,  o contribuinte
deverá fazer prova do pagamento integral das custas judiciais e honorários advocatícios oriundos da
ação executiva.

Art.9º - Os débitos objeto desta consolidação sujeitar-se-ão:

I – Aos acréscimos previstos na legislação, até a data do parcelamento.

II – Aos juros de 1% (um por cento) ao mês ou fração, sobre o valor da parcela para em atraso.

III  –  Para  os  débitos  em  mais  de  24  (vinte  e  quatro)  vezes,  haverá  acréscimo  de  juros
correspondentes a variação mensal de taxas de Juros de longo Prazo – TJLP, ou outra taxa que vier
a substituí-la, incidente sobre o valor do débito. 

SESSÃO II - DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DA CONSOLIDAÇÃO 

DE QUE TRATA A SESSÃO ANTERIOR

Art.10 - Os débitos fiscais consolidados para fins de adesão ao REFIS/ITAM poderão ser objeto de
parcelamento e descontos sobre os valores incidentes de juros e multas.

Art.11 - Ficam estabelecidos os seguintes benefícios:

I – Se o débito for objeto de parcelamento em até 03 (três) vezes consecutivas e sucessivas, será
concedido desconto de 100% (cem por cento) sobre o valor incidente de juros e multas apurados até
a data da consolidação.

II – Se o débito for objeto de parcelamento em até 05 (cinco) vezes consecutivas e sucessivas, será
concedido desconto de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor incidente de juros e multas
apurados até a data da consolidação.

III – Se o débito for objeto de parcelamento em até 10 (dez) vezes consecutivas e sucessivas, será
concedido desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor incidente de juros e multas apurados
até a data da consolidação.

IV – O pagamento do primeiro valor será efetuado na data do parcelamento.



V – Se o débito for objeto de parcelamento entre 11 (onze) e 24 (vinte e quatro) vezes consecutivas e
sucessivas serão concedidas desconto de 30% (trinta por cento) sobre o valor incidente de juros e
multas apurados até a data da consolidação. 

Art. 12 - Para fins de parcelamento, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 30,00 (trinta
reais).

Art.13  - A Administração Municipal poderá proceder à compensação de créditos líquidos, certos e
exigíveis firmados até a data do pedido de consolidação, existentes em face do erário público do
Município de Itambaracá, quando postulada pelo contribuinte.

§ - 1º - Os créditos só poderão ser objeto de compensação, aqueles próprios, não aceitando aqueles
cedidos.

§ - 2º - O saldo remanescente da compensação poderá ser objeto do REFIS/ITAM.

Art. 14 - Para fins da compensação a que alude o artigo anterior, o contribuinte deverá apresentar,
juntamente com o seu requerimento, documentação comprobatória de seu crédito líquido, certo e
exigível, indicando a respectiva origem da dívida.

Art.  15  - O  pedido  de  compensação  realizado  pelo  contribuinte  será  analisado  pela  Secretaria
Municipal  da  Fazenda,  procedida  de  uma  análise  jurídica,  segundo  critérios  de  conveniência  e
oportunidade, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único  – A análise do pedido de compensação será precedente a análise do pedido de
REFIS do mesmo contribuinte.

CAPÍTULO III

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DO REFIS/ITAM

Art.  16  - O contribuinte  aderente  será excluído do REFIS/ITAM,  mediante  ato  fundamentado da
Secretaria da Fazenda Municipal, diante da ocorrência das seguintes situações:

I – Inadimplência de 03 (três) parcelas consecutivas ou de 10 (dez) alternativas;

II – Descumprimento de quaisquer disposições insertas nesta Lei;

III  – Prática de qualquer  ato  ou procedimento que tenha por  objetivo diminuir,  subtrair  ou omitir
informações que componham o fato gerador ou a base de cálculo para o lançamento dos tributos
municipais a que alude esta Lei.

IV – Constituição de crédito tributário, lançado de ofício,  correspondente a tributo abrangido pelo
REFIS Municipal  e  não  incluído  na confissão,  salvo  se  integralmente  pagos em 30 (trinta)  dias,
contados da constituição definitiva ou quando impugnado o lançamento,  da intimação da decisão
administrativa ou judicial, que o tornou definitivo.

Art. 17 - Estará automaticamente excluído do REFIS/ITAM:

I – O contribuinte, pessoa jurídica, que for extinto por liquidação;



II  – O contribuinte,  pessoa jurídica,  que sofre  cisão ou incorporação. Salvo se a pessoa jurídica
remanescente  estabelecer-se  em  território  itambaracaense  e  assumir  solidariamente  o  débito
consolidado em REFIS/ITAM.

III  – O contribuinte, pessoa física, que falecer. Salvo se possuir  herdeiros ou sucessores e estes
assumirem o débito consolidado em REFIS/ITAM em solidariedade.

Art. 18 - A exclusão do contribuinte aderente ao REFIS/ITAM acarretará a imediata exigibilidade dos
débitos tributários confessados e não pagos, com inserção dos acréscimos legais previstos em lei,
sendo inscrita automaticamente em dívida ativa o débito e sujeito a executivo fiscal.

Art. 19 - O débito objeto do REFIS/ITAM terá sua prescrição interrompida.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 – O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá regulamentar esta Lei, se fizer necessário,
diante de critérios de conveniência e oportunidade, mediante decreto.

Art. 21 – Se conectado o REFIS/ITAM pelo contribuinte, paga 20% (vinte por cento) do débito, este
poderá requerer certidão positiva com efeitos de negativa dos débitos municipais perante o Município
de Itambaracá.

Parágrafo  Único  – A  CND  a  que  alude  o  caput  deste  artigo  só  produzirá  efeitos  enquanto  o
pagamento das parcelas posteriores estiver sendo feitos nas datas avançadas.

Art.  22  - Os  incentivos  fiscais  previstos  nos  artigos  anteriores,  em  conformidade  com  a  Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Capítulo III  – Da Receita Pública, Seção II  – Da
renúncia  de  receita,  Artigo  14  –  os  incentivos  de  isenção  e  remissão  do  crédito  tributário  não
configura neste caso por ser caráter geral. Não afetará as metas de resultados fiscais previstas na
LDO.

Art. 23 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 08
DE ABRIL DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.528/2015

Súmula: Institui o Programa “Linha do Emprego” no Município
de Itambaracá/PR e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou,  e  eu,  AMARILDO  TOSTES,  Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art.  1º  -  Fica instituído o  Programa “Linha do Emprego” no âmbito  do Município  de Itambaracá,
Estado do Paraná.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal, poderá firmar convênios com empresas situadas em municípios
vizinhos, até o raio de 80 (oitenta) quilômetros, com vistas a fomentar a geração de empregos formais
aos cidadãos residentes em Itambaracá.

Parágrafo único: A empresa conveniada ficará obrigada a ofertar, no mínimo, 25 (vinte e cinco) vagas
de emprego destinadas, exclusivamente, aos cidadãos de Itambaracá.

Art. 3º - Em contrapartida às vagas ofertadas, o Município poderá ceder o transporte intermunicipal
gratuito dos empregados até a sede da empresa contratante.

Parágrafo  único:  O  Município  poderá  utilizar-se  de  veículos  de  transporte  pertencentes  à  frota
municipal e/ou contratar serviços de terceiros, na forma da lei, que estejam em boas condições de
uso e que disponham de sanitários, oferecendo o mínimo de conforto aos munícipes transportados.

Art.  4º  -  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as  disposições  em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 09
DE ABRIL DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI COMPLENTAR Nº 001/2015

SÚMULA: Da nova redação acrescentando no artigo 46 - § 4º -
Item 3 – 3.01 e na Tabela III - Item IV da Lei Complementar nº
001/2004  -  Código  Tributário  de  Itambaracá,  que  trata  de
aviação agrícola e dá outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo a alterar no artigo 46, § 4º acrescentando no Item 3 –
3.01 da Lei Complementar nº 001/2004 do Código Tributário de Itambaracá, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 46:....

§ 4º: ...

Item 3 – dos serviços prestados mediante locação ...

3.01 - de veículos terrestres...

3.01.01 – aviação agrícola”.

Art.  2º -  E também acrescentar na Tabela III  – Item IV - Sob Forma de Pessoa Jurídica,  com a
seguinte redação:

IV – SOB FORMA DE PESSOA JURÍDICA 

“2-  ITEM 3.01:

3.01.01: 2%”

Art.  3º  -  Esta  Lei  entrará  em  vigor  após  90  (noventa)  dias  de  sua  publicação,  revogando  as
disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
04 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.529/2015

SÚMULA: Torna  obrigatório  por  parte  das  empresas
prestadoras de serviços públicos ou privados no Município de
Itambaracá, Estado do Paraná, o reparo imediato aos danos
causados e dá outras providencias.

 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou,  e  eu,  AMARILDO  TOSTES,   Prefeito
Municipal sanciono a seguinte LEI:-

Art. 1º - Fica por força da presente Lei obrigatório por parte das empresas públicas, concessionárias
de serviço público ou privado, de qualquer natureza quando da execução de qualquer serviço que
causar danos ao patrimônio público ao Município de Itambaracá, bem como a terceiros.

§ 1º - Consertar de imediato as via pública, tapando as valas e buracos, reparos aos meios-fios,
calçadas, etc., com material idêntico ao que foi retirado.

§ 2º - Retirada de entulhos ou quaisquer outros resíduos derivados de obras realizadas.

Parágrafo  Único:  O  cidadão  que  for  prejudicado  pelas  referidas  empresas  terão  os  mesmos
benefícios dos incisos I e II deste artigo, em qualquer situação.

Art. 2º - Fica Obrigatório por parte das empresas referidas no art.1º da presente Lei:

I - Comunicar com antecedência a Prefeitura ou a quem de direito a realização das obras a serem
realizadas.

II - Em caso de emergência a comunicação será feita posteriormente, sempre nas primeiras horas,
devendo ainda ser justificado o motivo da urgência.

Art. 3º - O descumprimento aos dispositivos desta lei implicarão em eventuais multas, culminando
com auto de infração quando da reincidência ou desobediência.

Parágrafo  Único.  Em  caso  de  empresas  que  sejam  contratadas  pelo  Município,  poderão  ser
descredenciadas, perdendo assim seu vínculo com o Município de Itambaracá no descumprimento da
referida Lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
04 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.530/2015

Súmula: dispõe sobre o incentivo ao cultivo da “citronella” e da
“crotalária” como método natural  de combate à dengue e da
outras providências.

 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal
sanciono a seguinte LEI:-

Art.  1º -   Institui no Município de Itambaracá a campanha de incentivo ao cultivo da "citronella" -
ymbopogon winterianus e  da  "crotalária"  crotalária  juncea,  como método  natural  de  combate  ao
mosquito  "aedes aegypti"  -  transmissor  da dengue,  mediante  divulgação  sobre  os  benefícios  do
cultivo e a manipulação das referidas plantas nas residências, comércios, indústrias e em terrenos
baldios.

Parágrafo Único: A mobilização da campanha de que trata o caput deste artigo ficará a cargo do
Poder Executivo, que regulamentará a Lei por decreto e tem por objetivo a distribuição de sementes e
mudas das plantas "citronella" e da "crotalária", concomitantemente às ações de visitas e mutirões de
combate à dengue.

Art. 2º - Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a distribuição de sementes à população, assim
como o plantio de mudas de "citronella" e "crotalária" nas margens de rios, riachos, praças, canteiros
de avenidas e demais áreas públicas como escolas por exemplo.

Art. 3º - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
                
Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
04 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI COMPLENTAR Nº 002/2015

Súmula: Autoriza a criação de cargo no Anexo I da Lei Municipal nº
1.106/2006; em conformidade com a Lei Federal nº 11.350/2006 de
05 de outubro de 2006 e com a Lei Municipal nº 1.496/2014 de 14 de
agosto de 2014 e dá outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do  Paraná,
aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L    E    I:

Art.  1º  -  Fica autorizado ao Poder Executivo a criação de cargo no Anexo I da Lei  Municipal  nº
1.106/2006 de 31 de março de 2006; em conformidade com a Lei Federal nº 11.350/2006 de 05 de
outubro de 2006 e com a Lei Municipal nº 1.496/2014 de 14 de agosto de 2014, abaixo denominado: 

Nº de Cargo Denominação Carga Horária Valor R$
      05           Agente de Combate 40hs 1.014,00

ás Endemias    

Parágrafo Único: A atribuição do cargo acima referido está discriminada no Anexo I, que integra a
presente Lei.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
05 DE MAIO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



ANEXO I

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Agentes de Combate às Endemias

FORMA DE PROVIMENTO

Ingresso exclusivo por Processo Seletivo ou Concurso Público

ATRIBUIÇÕES

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA  DAS  TAREFAS: Vistoria  de  residências,  depósitos,  terrenos  baldios  e
estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d'água,
calhas e telhados. Aplicação de larvicidas e inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento
de doenças infecciosas. Recenseamento de animais, prevenção e controle de doenças. 

DESCRIÇÃO  DETALHADA DAS  TAREFAS QUE COMPÕEM A  FUNÇÃO -  Elaborar  e  manter
atualizados os croquis da zona trabalhada; - Realizar visita a 100% dos domicílios, de acordo com a
periodicidade indicada pelo supervisor; - Realizar atividades em terrenos baldios de acordo com a
necessidade de controle de vetor; - Realizar cada visita como um momento único e singular, evitando
a simples repetição de conselhos e informações; - Abordar os moradores de forma cortês e solicitar o
acompanhamento destes durante o transcorrer  da visita;  -  Dar oportunidade aos moradores para
perguntas, questionamentos e para a solicitação de esclarecimentos, considerando importante toda
forma de expressão e opinião; - Conhecer a situação social e econômica da população da zona onde
atua; - Saber ouvir e observar para identificar prioridades e manter um relacionamento de confiança
mútua  com  o  morador,  evitando  impor  sua  presença  e  omitir  ordens;  -  Informar  em  todas  as
oportunidades  sobre  os  métodos  e  procedimentos  do  trabalho,  especialmente  por  ocasião  de
inspeção ou colocação de armadilhas,  esclarecendo o  porquê  e  a  finalidade  do  procedimento  e
informação ao morador e o que é esperado em termos de participação; - Buscar junto ao morador a
explicação  para  ocorrência  de  recusas  e  tentar  superá-las,  respeitando  o  direito  de  escolha  do
cidadão; se necessário, solicitar a ajuda do supervisor; - Identificar com o morador, os criadouros e
orientar a eliminação dos mesmos, explicando de forma clara a relação entre criadouro, água parada,
mosquito e doença;  - Trocar ideias com o morador sobre condições que favoreçam a presença de
criadouros, levando-os a considerar a possibilidade de adoecer e as perdas que esta situação poderá
acarretar para família; - Verificar com o morador, as possibilidades de eliminação correta do lixo e
armazenamento da água no domicílio, solicitando a ajuda do supervisor quando a solução extrapolar
o  domicílio;  -  Valorizar  e  estimular  práticas  positivas  do  morador,  no  tocante  à  eliminação  de
criadouros, ao armazenamento correto da água e ao destino do lixo, dejetos e águas servidas;  -
Registrar os dados de a visita domiciliar nos formulários próprios; - Executar as atividades de controle
do vetor, conforme normas técnicas: · Levantamento de índice; · Tratamento; · Pesquisa em pontos
estratégicos;  ·  Pesquisas  em armadilhas;  ·  Delimitação  de  focos;  ·  Pesquisa  Vetorial  especial;  ·
Nebulização; - Manejar equipamentos de aspersão de inseticida, conforme normas técnicas; - Utilizar
inseticidas, adotando procedimentos corretos de manipulação e dosagem; - Utilizar equipamentos de
proteção individual, de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho; - Submeter-se a exames
periódicos  para  controle  de  possíveis  agravos  com  as  Normas  de  Segurança  do  Trabalho;  -
Submeter-se  a  exames  periódicos  para  controle  de  possíveis  agravos  decorrentes  do  trabalho,
inclusive a colinesterase; - Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e materiais sob sua
responsabilidade. 



LEI COMPLENTAR Nº 003/2015

SÚMULA: Autoriza a criação de cargos do Quadro Quantitativo
Provimento Efetivo do Anexo V da Lei Municipal nº 694/94 e dá
outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou  e  Eu,  AMARILDO  TOSTES, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte:

L    E    I:

Art.  1º -  Ficam criados os cargos do Quadro Quantitativo Provimento Efetivo do Anexo V da Lei
Municipal nº 694/94, abaixo denominado: 

Nº de Cargo Denominação Carga Horária Valor R$

      01             Fonoaudiólogo        20 1.013,47
      01 Técnico em informática 40    885,18

Parágrafo Único: As Atribuições dos cargos e as cargas horárias dos cargos acima referidos estão
discriminadas no Anexo I e II que integra a presente lei. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
05 DE MAIO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



ANEXO I

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Fonoaudiólogo

FORMA DE PROVIMENTO

Ingresso exclusivo por Concurso Público de provas e títulos

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS  DE  INVESTIDURA:  Certificado  de  conclusão  do  curso  em  Fonoaudiologia,
devidamente reconhecido e registrado no órgão de classe competente, registro profissional no órgão
de classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Identifica  problemas relacionados a comunicação  humana,  tanto  verbal
quanto não verbal, empregando técnicas e/ou aparelhos específicos para aval avaliação, visando o
treinamento fonético, dicção e outras para possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala. 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  Elabora programas de prevenção a nível de saúde auditiva; Avalia as
deficiências de comunicação do paciente, tanto verbal como não verbal, tais como: fala, linguagem,
voz, audição, leitura e escrita; Realiza exames fonéticos da linguagem audiométrica e outras técnicas
próprias,  para  o  diagnóstico  de  limiares  auditivos,  bem  como,  visando  estabelecer  o  plano  de
treinamento  ou  fonoterapia;  Programa,  desenvolve  e  supervisiona  o  treinamento  de  voz,  fala,
linguagem, compreensão do pensamento verbalizado e outros;  Faz demonstração de técnicas de
respiração e empostação da voz, orientando o treinamento fonético, auditivo de dicção e organização
do  pensamento  em  palavras,  visando  a  reeducação  ou  reabilitação  do  paciente;  Auxilia  no
diagnóstico de lesões auditivas do ouvido externo, ouvido médio e interno, fornecendo dados para
indicação de aparelhos auditivos; Emite parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de
reabilitação fonoaudiológica,  elaborando relatórios,  para complementar  o diagnóstico;  Participa de
equipes  multiprofissionais  para  identificação  de  distúrbios  de  linguagem  em  suas  formas  de
expressão  e  audição,  emitindo  parecer  de  sua  especialidade,  para  estabelecer  o  diagnóstico  e
tratamento;  Prepara informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia,  a fim de possibilitar
subsídios  para  elaboração  de  ordens  de  serviço,  portarias,  pareceres  e  outros,  bem  como,
orientações para pais e professores; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 



ANEXO II

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Técnico em Informática 

FORMA DE PROVIMENTO

Ingresso exclusivo por Concurso Público de provas e títulos

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS DE INVESTIDURA:  Certificado de conclusão do curso de Técnico em Informática –
ensino  Médio  ou  Profissionalizante,  devidamente  reconhecido  e  registrado  no  órgão  de  classe
competente, registro profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional esteja
regulamentado por Lei.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Executar serviços de programação de computadores, processamento de
dados, dando suporte técnico. Orientar os usuários para utilização dos softwares e hardwares. 

DESCRIÇÃO DETALHADA:  Elaborar programas de computador. Instalar e configurar  softwares e
hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização.
Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de
serviço,  resultados  dos  processamentos,  suprimentos,  bibliografias  etc.  operar  equipamentos
automatizados  de  dados,  mantendo  ativa  toda  a  malha  de  dispositivos  conectados.  Interpretar
mensagens exibidas no monitor, adotando medidas necessárias. Notificar e informar aos usuários do
sistema sobre qualquer falha ocorrida. Executar e controlar os serviços de processamento de dados
nos  equipamentos  que  opera.  Executar  o  suporte  técnico  necessário  para  garantir  o  bom
funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e
componentes. Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua
área de atuação. Executar o contro0le de fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da
fase  de  processamento  dos  serviços  e/ou  monitoramento  do  funcionamento  de  redes  de
computadores. Participar de treinamento e cursos, quando convocado. Controlar e zelar pela correta
utilização  dos  equipamentos.  Ministrar  treinamento  em  área  de  seu  conhecimento.  Auxiliar  na
execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores
e dos sistemas operacionais. Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a
operação e manutenção das redes de computadores. Elaborar, executar e manter atualizada página
da  web  empresarial e outras páginas correlacionadas. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função. 



LEI Nº 1.532/2015

Súmula: Institui  e  disciplina  a  concessão  de  diárias  aos
servidores  públicos  municipais  da  administração  direta  e
autárquica (SAMAE), fixa a tabela e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou,  e  eu,  AMARILDO  TOSTES,  Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Esta Lei tem como objeto instituir,  disciplinar e regulamentar a concessão de diárias aos
agentes  políticos  e  públicos  do Município  de  Itambaracá  que,  a  serviço,  em treinamento  ou  em
representação,  tiverem  de  se  afastar  da  sede  deste,  em  caráter  eventual  e  transitório,  do  seu
domicilio efetivo de trabalho, para outro Município desta ou de outra Unidade da Federação ou para
fora do País.

§  1º.  Entende-se  por  diária  o  valor  concedido  pelos  cofres  municipais  para  o  pagamento  das
despesas com alimentação, hospedagem e transporte urbano dos agentes públicos em deslocamento
da sede do domicílio de trabalho efetivo, a serviço do Município.

§ 2º. São considerados agentes públicos as pessoas que a qualquer título exerçam funções públicas
como representantes do Município, sendo assim classificados: 

I – Agentes Políticos – O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e equivalentes;

II – Agentes Públicos – São todos os servidores públicos que se vinculam ao Município ou às suas
entidades  autárquicas,  mediante  relação  profissional  e/ou  exercentes  de  cargos  em  comissão;
servidores temporários contratados por tempo determinado para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público e que estejam enquadrados no regime jurídico único, de que trata a
Constituição Federal; sujeitos à hierarquia da Prefeitura ou do SAMAE; investidos a título de emprego
com remuneração pecuniária, por nomeação; 

III – Colaboradores Eventuais – devidamente justificada a concessão de diária. 

§ 3º. Nas diárias não estão inclusos os custos com passagens terrestres ou aéreas e/ou quaisquer
despesas com locomoções, tais como: combustíveis, peças eventuais e serviços de guinchos.

§ 4º. Poderão ser utilizados nas viagens para os fins referidos no artigo anterior os seguintes meios
de transporte:

I – aéreos;
II – ônibus e,
III - veículo oficial do município.

§5º. O transporte aéreo somente será utilizado em casos excepcionais em razão da urgência, da
necessidade e evidenciado o interesse público, mediante prévia consulta e autorização expressa do
Prefeito ou do Secretário de Administração e Finanças. Pela autarquia do SAMAE, por autorização
expressa do Diretor.

§  6º.  As  diárias  somente  serão  pagas  mediante  autorização  do  Prefeito  ou  do  Secretário  de
Administração e Finanças e, ainda, pelo Diretor do SAMAE e, o ATO DE CONCESSÃO, emitido após
autorização deverá impreterivelmente conter: beneficiário (nome, cargo, setor), objetivo da viagem,
período de afastamento, origem e destino, quantidades de diárias e valores;

I) Para efeito da concessão da diária será estipulado a data da viagem de ida até o dia de retorno;



II) No cumprimento de sua finalidade, a diária poderá ser fracionada em quartos (4/4); sendo a menor
equivalente a um quarto (1/4), contanto que atenda a sua finalidade que é a de suprir a necessidade
de alimentação e, se for o caso, também, da hospedagem, do agente público quando a serviço ou em
missão de representação do Município.

III) Somente será concedida diária inteira quando ficar caracterizada a necessidade do pernoite fora
do domicílio residencial do agente público.

IV) Somente caracterizará o direito à diária, na hipótese em que o agente público, a interesse do
serviço,  tiver,  no  mínimo,  que  fazer  refeição  fora  do  seu  domicílio  residencial,  por  sua  conta  e
expensas;  destarte,  ficando  descaracterizado  o  direito  quando  a  administração  municipal,  por
qualquer outro meio, forneça a refeição a tal agente.

V) A meia (1/2) diária será concedida ao agente público quando este tiver que fazer, pelo menos,
duas refeições fora do seu domicílio residencial sem a necessidade de hospedagem para o pernoite.

VI) Somente será concedida diária para refeição, caso a duração fora do domicílio efetivo de trabalho
do servidor ou agente político seja superior a 06 (seis) horas. 

VII)  O pagamento  no  caso  de  deslocamentos  recaírem aos  finais  de  semana  ou  feriados,  será
excepcional e expressamente justificado e autorizado;

VII) As despesas de diárias seguirão o rito da Lei Federal nº 4320/64: concessão mediante Empenho
Prévio, emissão de Nota de Liquidação e de Ordem de Pagamento, dentro dos limites do Crédito
Orçamentário;

IX) Obrigatoriamente será publicado no site oficial do município com um link específico.

Art. 2º - Em hipótese alguma poderá ser autorizada a concessão de indenização após a realização do
evento que deu origem ao pedido, salvo no caso de verificação de despesas imprevisíveis e de força
maior devidamente justificadas e documentadas.

Art. 3º - A autorização para concessão de diárias pressupõe, obrigatoriamente:

§ 1º. Compatibilidade dos motivos do deslocamento com o interesse público;

§ 2º. Correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo.

Art.  4º  -  Os valores das diárias,  definidos em função dos níveis  de formação do agente público,
caracterizados pela hierarquia na estrutura da administração pública municipal e na posição social
junto à comunidade é conforme o que está sistematizado na Tabela de Valores de Diárias (Anexo I).

§ 1º. Nenhuma diária poderá ser superior à definida para o Chefe do Executivo Municipal.

§ 2º. Foram consideradas para a formação dos valores das diárias, as condições geográficas, assim
definidas:

I – diária para dentro do Estado do Paraná:
            a) Capital;
            b) Interior;

II – diária para fora do Estado do Paraná:
a)      Capital;
b)      Interior;

III – diária para a Capital Federal (Brasília).    



§  3º.  Consideraram-se  ainda,  para  a  formação  dos  preços  das  diárias  os  preços  praticados  no
mercado pelos hotéis, por região, combinado com os preços da alimentação nos locais de destinos,
considerando, café da manhã, almoço e jantar.

§ 4º. Será reembolsada ao Chefe do Poder Executivo e Secretários Municipais, despesa efetivamente
comprovada com locação de veiculo, quando em viagem internacional e dentro do território nacional.

§  5º.  Poderão  ser  reembolsadas  ao  agente  político  ou  ao  servidor  público,  as  despesas  com
comunicações telefônicas, postais, telegráficas e de fac-símile a interesse do Município; as despesas
com reparos em veículos da administração pública municipal quando em viagem, incluindo reposição
de peças, serviços de guincho e borracharia, mediante apresentação dos comprovantes e aprovação
do titular do órgão ou entidade, ficando ressaltado que por se tratar de despesa pública, mister se faz
sua regulamentação por ato normativo próprio.

§ 6º. A Tabela de Valores de Diárias foi elaborada considerando os preços praticados até a data de
publicação desta  Lei,  a  qual  poderá ser  atualizada a cada seis  meses,  considerando os valores
praticados no mercado para os itens alimentação e hospedagem.

Art. 5º - Nos deslocamentos para o exterior de servidor público ou agente político da Administração
Direta e do SAMAE, devidamente autorizada pela Câmara Municipal, serão adotados os critérios e
valores das diárias estabelecidas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores
fixados na tabela, para o Distrito Federal; aprovada pelo Prefeito Municipal.

Art. 6º - Para as viagens de treinamento, serviço, ou representação, nas quais ocorrer o fornecimento
de Hospedagem e/ou de alimentação, deduzir-se-á das diárias o percentual correspondente ao item
conforme tabela abaixo:

Item Oferta % da Diária a Deduzir
01 Hospedagem 50%
02 Alimentação 30%

Art. 7º - O número de diárias atribuído ao agente político ou ao servidor público não poderá exceder a
180 (cento e oitenta) dias por ano; salvo em casos especiais, previamente autorizados pelo Prefeito
ou Secretário de Administração e Finanças,  como viagens de servidores a serviço das áreas de
Saúde, Educação e Ação Social. Pela autarquia SAMAE, por seu Diretor.

Art. 8º - O agente político ou servidor público deverá receber, antecipadamente, o valor das diárias
relativas aos dias previstos de duração do deslocamento; quando se tratar de dias contínuos, à razão
de, no máximo, 12 (doze) diárias ao mês, salvo em casos especiais, previamente autorizados pelo
Prefeito Secretário de Administração e Finanças, como viagens de servidores a serviço das áreas de
Saúde, Educação e Ação Social. Pela autarquia SAMAE, por seu Diretor.

Parágrafo  Único -  Ocorrendo viagens inesperadas,  em caráter de urgência  ou a necessidade de
permanência  por  período  superior  ao previsto,  poderá o  agente publico  receber,  quando do seu
retorno, indenização no valor das diárias correspondentes, após autorização do dirigente competente,
na forma do artigo 12 deste regulamento.

Art. 9º - O agente público que receber diária e não se afastar por qualquer motivo ou retornar antes
do prazo previsto, fica obrigado a restituí-las integralmente ou o seu excesso, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, sob pena de ação de cobrança e demais sanções previstas.

§ 1º. No caso em que o agente público ou agente político, o desconto será feito compulsoriamente em
folha de pagamento do mês em curso.



§ 2º. A restituição de diárias tratada neste artigo ocorrerá exclusivamente mediante depósito bancário
em conta corrente do município, comprovando tal ato perante a administração, que procederá ao
estorno do pagamento, liquidação e empenho.

Art. 10 - Nos termos da Lei Estadual nº 16.595/2010, o pagamento de diárias será obrigatoriamente
disponibilizado  na  página  da  internet  da  Prefeitura  Municipal,  no  Portal  da  Transparência,  com
indicação do nome do servidor que as recebeu, cargo ou função, destino, período de afastamento,
atividade desenvolvida e valor despendido.

Art. 11 - A Tabela de diárias terá, de acordo com o § 2º do art. 1º e § 2º do art. 4º da presente lei a
seguinte composição de valores:

Categoria Funcional Dentro do Estado Fora do Estado Brasília
Capital Interior Capital Interior

Prefeito e Vice-Prefeito 600,00 400,00 650,00 400,00 900,00
Secretários,  Chefe  de
Gabinete,  Diretor  do  SAMAE,
Procurador  Jurídico,  Controle
Interno,  Diretor  de
Contabilidade, 

550,00 350,00 550,00 350,00 750,00

Diretores  de  Nível  Superior,
Assessores,  Coordenadores  e
Chefes de Departamento. 

300,00 250,00 300,00 250,00 600,00

Motoristas  das  Secretarias  de
Saúde,  Educação  e  Ação
Social,  demais  servidores  e
colaboradores eventuais.

120,00 100,00 200,00 150,00 500,00

§ 1º. Os valores das diárias poderão ser corrigidos anualmente, pelo Prefeito, mediante Decreto, pelo
Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM-FGV) ou por outro índice que
vier substituí-lo.

§  2º.  Excepcionalmente,  os  motoristas  e/ou  servidores  especificamente  das  áreas  de  saúde,
educação e ação social, com deslocamentos com distâncias inferiores a 150 Km, tais, como: Assis e
Ourinhos, ambas no Estado de São Paulo,  Londrina, Cornélio Procópio, Arapongas, Jacarezinho,
Santo Antonio da Platina e São Jerônimo da Serra, no Estado do Paraná, o valor da diária será de R$
30,00 (trinta reais), apenas para alimentação. As diárias a que se refere o presente parágrafo serão
provisionadas na semana anterior às viagens com solicitação e anuência do Secretário responsável,
endereçada ao Secretário Municipal de Finanças.

§ 3º. As diárias serão requeridas ao Prefeito ou à Secretaria de Administração e Finanças por meio
de  requerimento  interno,  pelo  Secretário  Municipal  da  respectiva  pasta,  com  uma  antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, exceto nos casos extemporâneos e de urgência.

§ 4º. Os deslocamentos dos motoristas vinculados, dentro do limite de deslocamentos com distâncias
inferiores a 150 Km, especificadas no § 2º, caberá ao Secretário Municipal da respectiva pasta a
autorização do deslocamento, sendo que as diárias, em qualquer das modalidades, somente será
autorizada  após  a  anuência  do  Prefeito  ou  Secretário  da  Administração  e  Finanças   e  serão
creditadas  em  favor  do  funcionário  mediante  empenho  prévio,  emitido  somente  após  o  ato  de
Concessão de Diária, nos termos do Anexo II da presente lei, obedecendo à numeração sequencial e
em ordem cronológica. 

§  5º.  Deferido  o  requerimento,  e  não  realizada  a  viagem  ou  não  cumpridos  os  compromissos
declinados, o Secretário de Administração e Finanças deverá ser imediatamente informado dos fatos,
pelo interessado.

§ 6º. Nos casos em que o servidor estiver em outra localidade e o deslocamento perdurar mais tempo
do que o previsto bastará que o mesmo entre em contato com o seu superior imediato, requerendo o



necessário,  e  este,  autorizando o  pedido,  faça  o  requerimento  à  Secretaria  de Finanças,  sendo
posteriormente  efetuado  o  depósito  da(s)  diária  (s)  necessária(s)  na  conta  do  servidor  que,  em
contrapartida, deverá efetuar a comprovação da necessidade de ter permanecido mais tempo do que
o requerido inicialmente, tudo precedido da devida publicidade. 

§  7º.  É  vedada  a  concessão  de  diárias  a  servidores  que  estejam em gozo  de  férias,  licenças,
afastamentos ou qualquer outra situação incompatível com a concessão de diárias.

Art.  12 -  A prestação de contas será efetuada por meio de relatório do motivo do deslocamento,
escrito de próprio punho. No relatório deverão constar a agenda cumprida, os assuntos ou temas
tratados e os resultados obtidos (Anexo III). Na ausência de relatório será instaurado procedimento
administrativo para apuração da conduta do servidor e na ausência desta, será efetuado o desconto
na próxima folha de pagamento do funcionário e/ou servidor.

§  1º.  A  prestação  de  contas,  independentemente  do  motivo  de  sua  concessão,  terá  sempre  a
obrigatoriedade de vir acompanhada de qualquer documento (atestado, declaração ou certidão), que
ateste a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia. 

§  2º.  Tratando-se  da  concessão  de  diárias  para  frequência  a  cursos,  seminários,  palestras  e
conferências, deverão ser anexados declaração de participação pela entidade promotora, não sendo
a apresentação de respectivo certificado documento comprobatória à participação.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
19 DE MAIO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.533/2015

SÚMULA: Concede Reajuste Salarial do Pessoal do Quadro de
Empregos do Legislativo Municipal, aos Inativos, Pensionistas
e Aposentados e dá outras providências.
 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal
sanciono a seguinte LEI:-

Art. 1º - Fica reajustada a tabela de vencimentos dos servidores públicos municipais de Itambaracá,
constante do pessoal do Quadro de Empregos do Legislativo, em percentual de 8,34% (oito
vírgula trinta e quatro por cento), a partir de 01 de maio de 2015, conforme anexo I da
presente lei.

Art. 2º - Os proventos recebidos pelos inativos, pensionistas e aposentados, de igual forma também
serão reajustado em 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento).

Art.  3º -  Caso o enquadramento de algum servidor fique em valores inferiores ao salário mínimo
nacional, ficará automaticamente complementado seu vencimento até o valor de R$ 788,00
(setecentos e oitenta e oito reais).

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de
2015.

Art. 5º - Revogando-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
20 DE MAIO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.534/2015

SÚMULA: Concede  reposição  da  Perda  do  Subsídio  dos
Vereadores referente ao período de 01 de maio de 2014 a 30
de abril de 2015.
 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal
sanciono a seguinte LEI:-

Art. 1º - Fica concedido aos Vereadores do Poder Legislativo Municipal de Itambaracá, a reposição no

subsídio no percentual de 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento) com base no

INPC/IBGE, referente ao período de 01 de maio de 2014 a 30 de abril de 2015, a partir

de 1º de maio de 2015.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de

2015.

Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
20 DE MAIO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.535/2015

SUMULA:- Concede reajuste salarial do Pessoal do Quadro de
Empregos  do  Executivo,  aos  Inativos,  Pensionistas  e
Aposentados e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  ESTADO  DO
PARANÁ, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Artigo.  1º  -  Fica  reajustada  a  tabela  de  vencimentos  dos  servidores  públicos  municipais  de
Itambaracá, constante do pessoal do Quadro de Empregos do Executivo, em percentual de 8,34%
(oito vírgula trinta e quatro por cento), a partir de 01 de maio de 2015, conforme anexo I da presente
Lei.

Artigo.  2º  -  Os  proventos  recebidos  pelos  inativos,  pensionistas  e  aposentados,  de  igual  forma
também serão reajustado em 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento) do valor recebido.

Artigo.  3º  -  Caso  o  enquadramento  de  algum servidor  publico  municipal,  inativos  pensionistas  e
aposentados  fiquem  em  valores  inferiores  ao  salário  mínimo  nacional,  ficará  automaticamente
complementado seu vencimento até o valor de R$ 788,00 (Setecentos e oitenta e oito reais).

Artigo.  4º  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na data  de sua publicação,  revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
26 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1.536/2015

SUMULA:- Concede reajuste salarial do pessoal constante da
Lei Municipal 1.106/2006 do Programa da Saúde da Família e
Programa Saúde Bucal e dá outras providencias.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  ESTADO  DO
PARANÁ, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Artigo. 1º - Fica reajustado em percentual de 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento), a partir de
01 de maio de 2015, o salário do pessoal constante da Lei Municipal 1.106/2006 do Programa da
Saúde da Família e Programa Saúde Bucal do Município de Itambaracá.  

Artigo.  2º  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na data  de sua publicação,  revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
26 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1.537/2015

SUMULA:- Concede reajuste salarial do Centro de Referência
de  Assistência  Social  do  Município  de  Itambaracá,  pessoal
constante  da  Lei  Municipal  1.163/2007  e  dá  outras
providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  ESTADO  DO
PARANÁ, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Artigo. 1º - Fica reajustado em percentual de 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento), a partir de
01 de Maio de 2015, o salário do pessoal do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do
Município de Itambaracá, constante da Lei Municipal 1.163/2007.   

Artigo.  2º  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na data  de sua publicação,  revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
26 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1.538/2015

SUMULA:-  Concede  reajuste  salarial  do  Centro
Interprofissional de Apoio às Crianças, Adolescentes, Famílias
e Indivíduos do Município de Itambaracá, pessoal constante da
Lei Municipal 1.471/2014 e dá outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  ESTADO  DO
PARANÁ, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Artigo. 1º - Fica reajustado em percentual de 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento), a partir de
01  de  Maio  de  2015,  o  salário  do  pessoal  do  CENTRO  INTERPROFISSIONAL  DE  APOIO  Á
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - (CIACAFI) do Município de Itambaracá,
constante da Lei Municipal 1.471/2014. 

Artigo.  2º  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na data  de sua publicação,  revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
26 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1.539/2015

SUMULA:- Altera as Tabelas de Remuneração de Cargos em
Provimento e em Comissão do SAMAE – Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Itambaracá, e dá outras providencias.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  ESTADO  DO
PARANÁ, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Artigo. 1º - Ficam alteradas as Tabelas de Remuneração de Cargos em Provimento e em Comissão
do SAMAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itambaracá, a partir de 01 de maio de 2015,
conforme Anexo I da presente Lei.

Artigo.  2º  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na data  de sua publicação,  revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
26 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1.540/2015

SUMULA:-  Concede  reposição  da  perda  dos  subsídios
referente ao período de 01 de maio de 2014 a 30 de abril de
2015.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ, ESTADO  DO
PARANÁ, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Artigo. 1º - Fica concedido ao Prefeito, Vice Prefeito, Secretários Municipais e Agentes Políticos a
reposição nos subsídios o percentual de 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento), com base no
INPC (IBGE) referente ao período de 01 de maio de 2014 a 30 de abril de 2015, constante no Quadro
de Cargos do Executivo em anexo, a partir de 01 de Maio de 2015. 

Artigo.  2º  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na data  de sua publicação,  revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
26 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1.540/2015

ANEXO I

TABELA DE REMUNERAÇAO DE CARGOS EM
PROVIMENTO DE COMISSÃO DO

MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ

SIMBOLO VALORES R$

CC01 3.202,18

CC02 2.685,53

CC03 2.172,91

CC04 1.440,97

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
26 DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1.541/2015

SUMULA:-  Concede  Reajuste  Salarial  dos  Agentes
Comunitários  de  Saúde  e  dos  Agentes  de  Combate  às
Endemias, pessoal constante da Lei Municipal nº 1.496/2014 e
dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  ESTADO  DO
PARANÁ, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Artigo. 1º - Fica reajustado em percentual de 8,34% (oito vírgula trinta e quatro por cento), a partir de
01 de Maio de 2015, o salário dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às
Endemias do Município de Itambaracá, constante da Lei Municipal 1.496/2014. 

Artigo.  2º  -  Esta  Lei  entrará  em vigor  na data  de sua publicação,  revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 27
DE MAIO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.542/2015

SÚMULA: Altera  o  parágrafo  único  do  artigo  95  da  Lei
Municipal  n.º  687  de  24  de  março  de  1994  (Estatuto  dos
Servidores Públicos Municipais) e dá outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo a alterar o parágrafo único do art. 95 da Lei Municipal n.º
687  de 24 de março  de 1994 (Estatuto  dos  Servidores Públicos  Municipais),  que  passa a ter  a
seguinte redação:

“PARÁGRA ÚNICO: O auxilio para diferença de caixa de que trata este artigo corresponderá a trinta
por  cento  dos  vencimentos  do  servidor  e  será  devido,  mensalmente,  enquanto  este  estiver
efetivamente desempenhado a função”. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 01
DE JUNHO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.545/2015

SÚMULA: Institui  o mês “Maio Amarelo”,  dedicado às ações
preventivas de conscientização para a redução de acidentes de
trânsito dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I:
.

 
Art. 1º - Fica instituído no Município de Itambaracá o mês "Maio Amarelo", dedicado à realização de
ações preventivas à conscientização para a redução de acidentes de trânsito.
 
Art. 2º - No mês "Maio Amarelo", o Poder Público, em cooperação com as secretarias municipais,
iniciativa privada e com entidades civis, realizarão campanhas de esclarecimentos e outras ações
educativas e preventivas visando à redução de acidentes, priorizando:
 
I - estimular a adesão de toda a sociedade no compromisso de cidadania e respeito ao trânsito;
 
II - promover discussões e debates, iniciativas, convocando todos a exercitar a cidadania em prol de
um trânsito mais seguro;
 
III - propagar a importância de uma conduta lícita, respeitosa e prudente no trânsito;
 
IV - incluir nos eventos, calendários, ações e atividades que forem realizados no decorrer do mês, e
do ano, informações,  dicas,  estímulos e mensagens educativas de trânsito,  respeito e prudência,
valorizando a conscientização de toda sociedade.
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 23
DE JUNHO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 24/06/2015 – ed. nº 0776



LEI Nº 1.546/2015

SÚMULA: Altera a Lei nº 1.286/2010 que Instituiu o Conselho
Municipal de Saúde conforme as Leis Federais nº 8.080/90 e nº
8.142/90 e a  Resolução Nacional  nº  453 de 10 de maio de
2012 e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  ESTADO  DO
PARANÁ, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

CAPÍTULO I

DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º. Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil Título VIII, Capítulo II
e as Leis Federais 8.080/90 e 8.142,/90, fica estabelecido que o Conselho Municipal de Saúde de
Itambaracá,  órgão  permanente,  deliberativo  e  normativo  do  Sistema  Único  de  Saúde  no  âmbito
municipal, que tem por competência formular estratégias e controlar a execução da política de saúde
do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art.  2º.  O  Conselho  Municipal  de  Saúde  terá  funções  deliberativas,  normativas,  fiscalizadoras  e
consultivas, objetivando basicamente o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da
política municipal de saúde, de acordo com a Lei Orgânica do Município de e a Constituição Federal,
a saber: 

I. Atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive nos
seus aspectos econômicos e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores
público e privado; 

II. Deliberar sobre os modelos de atenção a saúde da população e de gestão do Sistema Único
de Saúde; 

III. Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração de planos de saúde do Sistema
Único de Saúde, no âmbito municipal, em função dos princípios que o regem e de acordo
com as características epidemiológicas, das organizações dos serviços em cada instância
administrativa e em consonância com as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de
Saúde. 

IV. Definir  e controlar  as prioridades para a elaboração de contratos entre  o setor  público e
entidades privadas de prestação de serviços de saúde; 

V. Propor  prioridades,  métodos  e  estratégias  para  a  formação  e  educação  continuada  dos
recursos humanos do Sistema Único de Saúde. 

VI. Aprovar a proposta setorial da saúde, no Orçamento Municipal. 
VII. Criar,  coordenar e supervisionar Comissões Intersetoriais e outras que julgar necessárias,

inclusive  Grupos  de  Trabalho,  integradas  pelas  secretarias  e  órgãos  competentes  e  por
entidades representativas da sociedade civil. 

VIII. Deliberar sobre propostas de normas básicas municipais para operacionalização do Sistema
Único de Saúde; 

IX. Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros municipais quanto à política de recursos
humanos para a saúde; 



X. Definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos financeiros do Sistema
Único de Saúde, no âmbito municipal, oriundos das transferências do orçamento da União e
da  Seguridade  Social,  do  orçamento  estadual,  15%  do  orçamento  municipal,  como
decorrência  do  que  dispõe  o  artigo  30,  VII,  da  Constituição  Federal  e  a  Emenda
Constitucional Nº 029/2000. 

XI. Aprovar  a  organização  e  as  normas  de  funcionamento  das  Conferências  Municipais  de
Saúde,  reunidas  ordinariamente,  para  até  04  (quatro)  anos,  e  convocá-las,
extraordinariamente, na forma prevista pelo parágrafo 1 e 5 do Art. 1º da Lei 8142/90; 

XII. Aprovar os critérios e o repasse de recursos do Fundo Municipal de Saúde para a Secretaria
Municipal  de  Saúde  e  a  outras  instituições  e  respectivo  cronograma e  acompanhar  sua
execução; 

XIII. Incrementar  e  aperfeiçoar  o  relacionamento  sistemático  com  os  poderes  constituídos,
Ministério Público, Câmara de Vereadores e mídia, bem como com setores relevantes não
representados no Conselho; 

XIV. Articular-se  com outros  conselhos  setoriais  com o  propósito  de  cooperação  mútua  e  de
estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do sistema de participação e
Controle Social; 

XV. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área
de saúde,  visando à  observação de  padrões  éticos  compatíveis  com o  desenvolvimento
sócio-cultural do município; 

XVI. Cooperar na melhoria da qualidade da formação dos trabalhadores da saúde; 
XVII. Divulgar suas ações através dos diversos mecanismos de comunicação social; 

XVIII. Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência. 

CAPÍTULO III

DA CONSTITUIÇÃO

Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde,  terá a seguinte constituição: 

a) Segmentos organizados de usuários do Sistema Único de Saúde; 
b) Prestadores de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; 
c) Trabalhadores da Saúde e, 
d) Representantes do órgão gestor de saúde. 

Parágrafo Único: A representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos. 

Art.  4º.  O  Conselho  Municipal  de  Saúde  terá  uma  Mesa  Diretora  como  órgão  operacional  de
execução e implementação de suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do Município, eleita na
forma do art. 7º desta Lei. 

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO

Art.  5º.  A  representação  de  órgãos  ou  entidades  terá  como  critério  a  representatividade,  a
abrangência  e  a  complementaridade  do  conjunto  de  forças  sociais,  no  âmbito  de  atuação  do
Conselho de Saúde, aplicando o princípio da paridade, poderão ser contempladas, dentre outras, as
seguintes representações:

a) de associações de portadores de patologias; 
b) de associações de portadores de deficiências;
c) de movimentos sociais e populares organizados;



d) movimentos organizados de mulheres, em saúde; 
e) de entidades de aposentados e pensionistas;
f) de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de

trabalhadores urbanos e rurais;
g) de entidades de defesa do consumidor;
h) de entidades ambientalistas;
i) de organizações religiosas;
j) de trabalhadores da área de saúde: associações, sindicatos, federações, confederações e

conselhos de classe;
k) de entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais campo de estágio, de pesquisa e

desenvolvimento; 
l) entidades patronais;
m) de entidades dos prestadores de serviço de saúde;
n) de Governo.

Art. 6º. O Conselho Municipal de Saúde será formado por 08 (oito) conselheiros titulares e 08 (oito)
conselheiros suplentes e terá a seguinte composição: 

I. De  forma  paritária  e  quadripartite,  escolhidos  por  voto  direto  dos  delegados  de  cada
segmento na Conferência Municipal de Saúde, as representações no conselho serão assim
distribuídos: 

 04 (quatro) representantes de entidades de usuários do Sistema Único de Saúde, referente a
50% das vagas;

 02 (dois) representantes dos trabalhadores de Saúde Municipal, referente a 25% das vagas;
 01 (um)  representante de prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde Municipal,

referente a 12,5% das vagas; 
 01  (um)  representante  do  órgão  gestor  municipal  de  saúde,  indicado  pelo  Secretário

Municipal de Saúde, referente a 12,5% das vagas.

II. A representação paritária de que trata este artigo, será realizada de forma direta junto aos
delegados  representantes  dos  segmentos,  que  participarão  da  Conferência  Municipal  de
Saúde; 

III. Cada segmento representado do conselho terá um suplente, eleito na Conferência Municipal
de Saúde. 

IV. Uma mesma entidade poderá ocupar no máximo uma vaga no Conselho Municipal de Saúde;
V. A presidência  do Conselho Municipal  de Saúde será atribuída ao conselheiro  eleito  pela

plenária do Conselho. 

Art.  7º.  A Mesa Diretora,  referida no artigo 4º desta Lei  será eleita diretamente pela Plenária do
Conselho e será composta de: 

 Presidente; 
 Vice-Presidente; 
 Secretária. 

Art. 8º. O Conselho Municipal de Saúde reger-se-á pelas seguintes disposições, no que se refere a
seus membros: 

I. Serão  indicados  pelos  seus  respectivos  segmentos  e  serão  substituídos  pelos  mesmos
mediante solicitação ao Prefeito Municipal através da Mesa Diretora do Conselho; 

II. Terão  seu  mandato  extinto,  caso  faltem,  sem  prévia  justificação,  a  03  (três)  reuniões
consecutivas ou 06 (seis) intercaladas, num período de 12 (doze) meses; 

III. Terão mandato de 02 (dois) anos, cabendo prorrogação ou recondução; 
IV. Cada entidade participante terá um suplente, conforme disposto no item III Art. 5º desta Lei. 



Parágrafo único. O exercício do mandato de membro do Conselho Municipal  de Saúde não será
remunerado e será considerado de alta relevância pública. 
Art. 9º. Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Saúde poderá recorrer a
pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios: 

I. Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal, as instituições formadoras de recursos
humanos para a saúde e as entidades representativas de profissionais e usuários de saúde,
independentemente de sua condição de membros; 

II. Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização na área de saúde,
para assessorar o Conselho em assuntos específicos; 

III. Poderão  ser  criadas  comissões  internas  entre  as  instituições,  entidades  e  membros  do
Conselho, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos. 

CAPÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO E CONVOCAÇÃO

Art. 10. O Conselho Municipal de Saúde funcionará segundo o que disciplina o seu regimento interno
e terá as seguintes normas gerais: 

I. O órgão de deliberação máxima será a Plenária do Conselho; 
II. A Plenária do Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente,

quando convocada pelo Presidente ou pela maioria simples de seus membros; 
III. O  Conselho  Municipal  de  Saúde  reunir-se-á  extraordinariamente  para  tratar  de  matérias

especiais ou urgentes, quando houver: 
a) Convocação formal da Mesa Diretora; 
b) Convocação formal de metade, mais um de seus membros titulares. 

I. Cada membro do Conselho terá direito a um único voto na Plenária do Conselho; 
II. As Plenárias do Conselho serão instaladas com a presença da maioria simples dos membros

que deliberarão pela maioria dos votos presentes; 
III. As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas em resolução, moção

ou recomendação. 
IV. A Mesa Diretora do Conselho poderá deliberar "ad referendum" da Plenária do Conselho. 

Art. 11. O Conselho Municipal de Saúde convocará a cada 02 (dois) anos, uma Conferência Municipal
de Saúde para avaliar a política municipal de saúde, propor diretrizes de ação para o Sistema Único
de Saúde e efetuar a eleição dos representantes do conselho. 

CAPÍTULO VI

DAS DIRETRIZES BÁSICAS DA ATUAÇÃO

Art. 12. O Conselho Municipal de Saúde observará no exercício de suas atribuições, as seguintes
diretrizes básicas e prioritárias:

I. A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e
econômicas que visem à promoção da saúde, redução do risco de doenças e de outros
agravos,  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,
proteção, recuperação e reabilitação. 

II. Integralidade de serviços de saúde, buscando promoção da saúde em toda a rede municipal,
diminuindo as taxas de mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida. 

Art.  13º.  O  Conselho  Municipal  de  Saúde  promoverá  como  órgão  colegiado  deliberativo  e
representativo, debates estimulando a participação comunitária, visando prioritariamente, a melhoria
de serviços de saúde no Município. 



Art. 14. As disposições desta lei, quando necessário, serão regulamentadas pelo Poder Executivo,
desde que homologadas pelo Poder Legislativo. 

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
em especial a Lei nº 1.286/2010.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
23 DE JUNHO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.549/2015 

SÚMULA: Aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras
providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, constante dos Anexos I e II, com
duração de dez anos.

Art. 2º- São diretrizes nacionais que da mesma forma presidem o PME de Itambaracá: 
I - Erradicação do analfabetismo; 
II - Universalização do atendimento escolar; 
III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania
e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - Melhoria da qualidade da educação; 
V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos
em que se fundamenta a sociedade; 
VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Município; 
VIII - Estabelecimento de estratégias que assegurem o atendimento às necessidades de
expansão, com padrão de qualidade e equidade;   
IX - Valorização dos profissionais da educação; 
X  -  Promoção  dos  princípios  do  respeito  aos  direitos  humanos,  à  diversidade  e  à
sustentabilidade socioambiental. 

Art. 3º - A execução do Plano Municipal de Educação se pautará pelo regime de colaboração entre a
União, o Estado, o Município e a Sociedade Civil.

§  1º  -  O  Poder  Público  Municipal  exercerá  papel  indutor  na  implementação  das  estratégias
estabelecidas no Anexo deste Plano, que deverão ser cumpridas no prazo de sua vigência, desde
que não haja prazo inferior definido para as metas nacionais e as estratégias específicas.

§ 2º - A partir da vigência desta Lei, as instituições de Educação Infantil e de Ensino Fundamental,
inclusive nas modalidades de Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial, integrantes da
rede municipal de ensino, em articulação com a rede estadual e privada, que compõem o Sistema
Estadual de Ensino, deverão organizar seus planejamentos e desenvolver suas ações educativas,
com base no Plano Municipal de Educação.

§ 3º  - O Poder Legislativo, por intermédio de seus integrantes, acompanhará a execução do Plano
Municipal de Educação.

Art.  4º -  O Município,  em articulação com a União,  o Estado e a Sociedade Civil,  procederá às
avaliações  periódicas  de  implementação  do  Plano  Municipal  de  Educação  e  sua  respectiva
consonância com os planos Estadual e Nacional.

§ 1º - A primeira avaliação será realizada no segundo ano após a  aprovação, e as posteriores a cada
dois anos .

§ 2º  - Caberá ao Poder Legislativo Municipal  aprovar as medidas legais decorrentes com vista à
correção de deficiências e distorções.



Art. 5º - O Poder Público Municipal, em conjunto com o Grupo de Acompanhamento e Avaliação do
PME,  formado  pelo  Dirigente  Municipal  de  Educação  e  pelo  Conselho  Municipal  de  Educação,
estabelecerão os mecanismos necessários ao acompanhamento de sua execução.

Art. 6º - Os planos plurianuais e as diretrizes orçamentárias do Município deverão ser elaborados de
modo a dar suporte às estratégias constantes do Plano Municipal de Educação.

Art.  7º -  O Poder Público Municipal  se empenhará na divulgação deste  Plano e na progressiva
realização das suas estratégias, para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua
implementação.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 1.212, de 19 de
dezembro de 2008.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 23
DE JUNHO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 24/06/2015 – ed. nº 0776



LEI Nº 1.550/2015

SÚMULA: Altera o Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.163/2007 de
29 de Novembro de 2007 e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1º - Fica alterado no Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.163/2007 de 29 de Novembro de 2007 que
trata da carga horária do cargo de Assistente Social, conforme Lei Federal nº 12.317/2010, que passa
a partir da aprovação da presente Lei, a vigorar com a seguinte redação:  

“Assistente Social – carga horária 30 horas/semanal”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 30
DE JUNHO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 01/07/2015 – nº 0781



LEI Nº 1.551/2015

SÚMULA: Incorpora  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de
Itambaracá, área de terras medindo 39.343,00m² e da outras
providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I:

Art.  1º  -  Fica  incorporada  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de  Itambaracá,  uma  área  medindo
39.343,00 m² (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e três) metros quadrados conforme matrícula nº
14.623 do CRI – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andirá, com a seguinte descrição:

PROPRIEDADE: Magnoaldo Germano Teixeira Ribeiro e Outros

ÁREA: 39.343,00m²

IMÓVEL: Partes do Sítio São Geraldo e Sítio Irmãos Tostes – Bairro Agua dos Patos

MUNICÍPIO: ITAMBARACÁ

ESTADO: PARANÁ

DESCRIÇÃO  DO  PERÍMETRO: Ponto  inicial  –  0  (zero)  da  planta  de  desmembramento  –
coordenadas U.T.M.  –  Datum S.A.D.  69  –  Fuso  22K:  N 7.462.010,104  – E 558.026519,  com a
seguinte descrição: partindo do marco 0 (zero), situado no vértice formado pelas divisas da Área de
Preservação Permanente – A.P.P. do lago Usina Hidroelétrica Canoas I, pertencente à Companhia
Energética de São Paulo – C.E.S.P. (50,00 m) e com terras de Olair Viola, segue a divisa limitando
com este, com azimute e distância de: 247º11’08” – 111,00 m até o marco 1, onde deflete à direita e
limitando inicialmente com terras de Marcelino Tostes Junior – matrícula nº1.814, e em seguida com
terras de Marcelino Tostes Junior e Outros – matrícula nº904, segue com azimute e distância de
339º00’16” – 125,00 m até o marco 2, onde deflete à esquerda e limitando ainda com terras de
Marcelino Tostes Junior e Outros – matrícula nº904, segue com os seguintes azimutes e distâncias 2
– 3) 312º42’54” – 5,38 m 3 – 4) 284º46’05” – 185,00 m e 4 – 5) 14º46’15” – 110,50 m. No marco 5,
situado no limite com a A.P.P. – C.E.S.P., inicialmente citada, deflete à direita e limitando com esta,
segue com azimutes e distâncias de 113º13’04” – 28,76 m. 104º46’05” – 190,70 m, 117º40’20” –
33,47 m e 152º08’52” – 13,12 m, 157º10’01” – 23,27 m, 172º18’55” – 34,92 m, 159º00’19” – 50,26 m
e 150º21’43” – 47,45 m até encontrar novamente com o marco 0 (zero) início da descrição, fechando
assim o perímetro que contém a área de 39.343,00 m² (trinta e nove mil, trezentos e quarenta e três)
metros  quadrados  ou  3,9343  hectares  ou  ainda  1,62574 alqueires  paulista,  cujo  imóvel  acha-se
cadastrado no Incra em sua forma original sob os nºs.712.086.003.450-7, com a área total de 96,700
há, modulo rural 26,7930 há nº de módulos rurais 3,43 há. Modulo fiscal 18,00 há e nº de módulos
fiscais 5,37000 há e F.M.P. igual a 3,000 há. E com o nº 0.367.201-8 (Nirfe) na Receita Federal e
nº712.086.000.884-0, com a área total de 8,5400 há. Modulo rural 0,000, nº de módulos rurais 0,00
há. Modulo fiscal 18,00 há e nº de módulos fiscais 0,4744 há e F.M.P. igual a 3,000 há com o nº
0.826.525-9 (Nirfe) na Receita Federal.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
30 DE JUNHO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 01/07/2015 – nº 0781
LEI Nº 1.552/2015

SÚMULA: Acresce Inciso XII ao artigo 9º da Lei nº 1.208/2008
que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do Município
de Itambaracá e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1º - Fica acrescido ao artigo 9º, o Inciso XII da lei nº 1.208/2008, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“XII. As áreas públicas a que se refere o inciso II, deste artigo, poderão ser convertidas
pelo  seu  valor  equivalente  em  dinheiro,  mediante  avaliação,  a  ser  recolhido  pelo
loteador/empreendedor diretamente ao Tesouro Municipal”. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 30
DE JUNHO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 01/07/2015 – nº 0781



LEI Nº 1.553/2015

SÚMULA: AUTORIZA A PARTICIPAÇÃO, COM RESERVAS, DO MUNICIPIO DE ITAMBARACÁ,
ESTADO  DO  PARANÁ,  NO  CONSÓRCIO  PÚBLICO  INTERMUNICIPAL  DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIÃO DE ASTORGA –
CINDAST E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A  CÂMARA  DE  VEREADORES  DO  MUNICÍPIO  DE  ITAMBARACÁ  –  ESTADO  DO
PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Fica o Município de Itambaracá, Estado do Panará, autorizado a participar, com reservas, do
CONSÓRCIO  PÚBLICO  INTERMUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA  E  DESENVOLVIMENTO
URBANO  DA  REGIÃO  DE  ASTORGA  –  CINDAST,  constituído  pelos  Municípios  de  Astorga,
Centenário do Sul, Colorado, Jaguapitã, Miraselva, Munhoz de Mello, Nova Esperança, Paranacity,
Prado Ferreira, Sabáudia e Santa Fé, observando o disposto na Lei Federal nº 11.107/2005, de 06 de
Abril de 2005, nos termos do artigo Art. 2º - A do Estatuto do CINDAST.

Art. 2º - Fica ratificado parcialmente o Protocolo de Intenções e as cláusulas do Estatuto, publicado
nos  jornais  de  circulação  de  Âmbito  regional  e  no  Jornal  “O  Diário  do  Norte  do  Paraná”,  do
CONSÓRCIO  PÚBLICO  INTERMUNICIPAL  DE  INFRAESTRUTURA  E  DESENVOLVIMENTO
URBANO  DA  REGIÃO  DE  ASTORGA  –  CINDAST, visando  promover  ações  na  área  de
infraestrutura e desenvolvimento urbano dos municípios consorciados aderindo somente à finalidade
prevista no inciso II, do artigo 6º, do Estatuto do Consórcio, qual seja, de  “pavimentação de vias
urbanas,  por  diferentes  processos  –  pavimentação  asfáltica,  elementos  pré-moldados  de
concreto  ou  outros,  serviços  de  tapa-buracos  da  pavimentação,  recapeamento  de  vias,
execução meio-fio e sarjeta etc.”.

Art. 3º - O Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da Região
de Astorga – CINDAST, com sede e foro no Município de Astorga-PR, foi constituído sob a forma de
associação pública, de natureza autárquica, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo
contrato/Estatuto de Consórcio Público, pela Lei nº. 11.107/2005, Decreto nº. 6.017/2007, artigo 41,
IV, do Código Civil Brasileiro e demais legislações aplicáveis e regulamentação de seus órgãos.

Parágrafo único – Para o cumprimento de seus objetivos, o Consórcio Público poderá:

I – firmar convênios, contratos, contrato de programa, contrato de rateio, termos de parceria, contrato
de gestão, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou
econômicas, de outras entidades e órgãos de governo;

II  –  ser  contratado  pela  administração  direta  e  indireta  dos  entes  da  Federação  consorciados,
dispensada a licitação;

III  – promover as desapropriações e instituir  servidões nos termos de declaração de utilidade ou
necessidade pública ou de interesse social, realizada pelo ente consorciado em que o bem ou direito
se situe;

IV – promover, por deliberação da Assembleia Geral, a constituição e gestão de fundos específicos
para aplicação em atividades condizentes aos objetivos do consórcio;

V – realizar licitação d qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por
órgãos ou entidades dos entes consorciados.

Art. 4º - O ente Consorciado somente entregará recursos ao Consórcio Público mediante contrato de
rateio.



§ 1º  O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e o prazo de vigência não
será superior ao das dotações que o suportam.

§ 2º  Os entes Consorciados, isolados ou em conjunto, bem como, o Consórcio Público, são partes
legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

§ 3º  Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101/00, o
Consórcio  Público  deve  fornecer  as  informações necessárias  para  que  sejam consolidadas,  nas
contas dos entes Consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude
de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas em conformidade com os elementos
econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

Art. 5º - Para concretização do ingresso do Município de Itambaracá/PR, no Consórcio Intermunicipal
de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da Região de Astorga – CINDAST fica autorizada a
destinação de quota, para compor o Fundo de Recursos Financeiros, de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil
reais).

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício financeiro, crédito especial
para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior e das demais despesas assumidas por
adesão  ao  contrato  de  rateio,  decorrente  da  participação  no  Consórcio  Intermunicipal  de
Infraestrutura  e  Desenvolvimento  Urbano  da  Região  de  Astorga  –  CINDAST,  não  prevista  no
Orçamento em execução.

Art. 7º - Fica autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2015,
Crédito Adicional Especial, para o ingresso e manutenção do Consórcio Público Intermunicipal de
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da Região de Astorga – CINDAST, na dotação orçamentaria
abaixo:

05.000.00.000.0000.0000 Secretaria de Urbanismo, Obra e Viação.
05.001.15.452.0023.2108 Consórcio  Intermunicipal  de  Infraestrutura  e

Desenvolvimento Urbano da Região de Astorga
– CINDAST

33.71.70.00.00 Rateio pela participação em consórcio público R$-
50.000.00

Art. 8º - Como recurso para atendimento do crédito previsto no artigo anterior, será cancelada parcial
ou total as dotações, na fonte 1000, constantes do orçamento vigente, conforme Lei nº 1.506, de
2.014.

 05.000.00.000.0000.0000 Secretaria de Urbanismo, Obra e Viação.
05.001.15.452.0023.1033 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente
44.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente R$ 50.000,00

Art. 9º - Ficam alteradas as Leis nº 1.448/2013 (PPA), nº 1492/2014 (LDO) e nº1506/2014 (LOA). 

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ,
AOS 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015 (DOIS MIL E QUINZE).

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 01/07/2015 – nº 0781



LEI Nº 1.558/2015

SÚMULA: Aumenta o número de vagas no cargo do Quadro
Quantitativo de Cargos de Provimento Efetivo do Anexo V da
Lei Municipal nº 694/94 e dá outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ, Estado  do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo a aumentar o número de vagas no cargo do Quadro
Quantitativo de Cargos de Provimento Efetivo do Anexo V da Lei  Municipal  nº  694/94,  conforme
tabela abaixo:

CARGO Nº VAGAS
EXISTENTES

Nº DE VAGAS
NOVAS

Nº VAGAS
ATUALIZADAS

FARMACEUTICO 01 01 02

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
01 DE JULHO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 02/07/2015 – nº 0782



LEI Nº 1.559/2015

Súmula: Institui  o  Serviço  Público  Municipal  de  Transporte
Escolar e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou,  e  eu,  AMARILDO  TOSTES,  Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica instituído o Serviço Público Municipal de Transporte Escolar, para alunos matriculados
na Educação em escolas públicas e Ensino Superior.

Parágrafo único. Os alunos da Educação regularmente matriculados na rede estadual de educação
poderão ser atendidos pelo serviço público municipal de transporte escolar, desde que haja convênio
de cooperação financeira firmado entre o Estado e o Município, para ressarcimento dos custos diretos
e indiretos do transporte.

Art. 2º - O serviço público municipal de transporte escolar atenderá alunos que estejam regularmente
matriculados em unidades escolares, localizadas na área geográfica do município, como também de
Ensino Superior, para outros municípios de acordo com a Lei 12.816 de 05/06/2013.

Art. 3º - O Serviço Público Municipal de Transporte Escolar compreende o deslocamento de ida e
volta de alunos para a escola mais próxima de sua residência, situada no território municipal.

Parágrafo único - Ante a ausência comprovada de vagas em escola mais próxima, o aluno poderá ser
deslocado até a escola onde efetivar sua matrícula, mediante requerimento fundamentado dirigido ao
Secretário Municipal de Educação.

Art.  4º  -  Fica preservado o direito  de transporte  ao aluno originário  de escola  isolada,  enquanto
perdurar o termo de compromisso firmado em razão de sua nucleação.

Art. 5º - O Poder Público municipal elaborará e publicará anualmente o Plano Municipal de Transporte
Escolar que deverá conter:

I – definição das rotas com seus horários de saída, chegada e retorno;
II – definição dos pontos de embarque e desembarque dos alunos, com previsão de horários;
III – definição da demanda a ser atendida e a capacidade de transporte escolar;
      
Parágrafo único. Próximo aos pontos de embarque e desembarque de alunos definidos pelo Poder
Público  municipal,  as  rodovias  deverão  estar  sinalizadas  com placas  de  advertência  padrão  de
trânsito, com o dístico: “Atenção – CRIANÇAS - velocidade máxima de 40 quilômetros por hora”.

Art. 6º - O serviço público municipal de transporte escolar atenderá alunos que residirem a partir de
2.000 metros da escola, ou do ponto da rota escolar definido. 

Art.  7º  -  O aluno com deficiência  física  que apresentar  dificuldade  de locomoção terá  direito  ao
transporte escolar independente de distância mínima fixada nesta lei,  devendo seus responsáveis
legais protocolar requerimento junto à Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 8º - É de uso do serviço público municipal de transporte escolar no âmbito do seu território, os
veículos adquiridos para essa finalidade, podendo empreender viagem para outro município, com
alunos acompanhados do seu professor, em atividade pedagógica programada pela Secretaria da
Educação, desde que devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Educação. 



Art.  9º -  Quando as unidades escolares da rede Estadual de Ensino não cumprirem o calendário
previamente estabelecido em convênio entre as partes, caberá ao Estado arcar com o transporte de
seus alunos, nos dias ou períodos alterados.

Art.  10  -  O  Poder  Público  municipal  elaborará  e  distribuirá  aos  alunos,  seus  pais  e  ou  seus
responsáveis legais orientação dos direitos e deveres do uso do transporte escolar.

Art.  11 -  É de responsabilidade dos pais de alunos ou seus responsáveis,  o seu embarque e o
desembarque  no  veículo  escolar,  nos  pontos  e  nos  horários  previstos  no  Plano  Municipal  de
Transporte Escolar.

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Educação providenciará a partir da publicação desta lei, a forma
de melhor identificação dos alunos usuários do serviço público municipal de transporte escolar.

Art. 13 - O veículo do serviço público municipal de transporte escolar deverá estar sob cobertura de
seguro, caracterizado, licenciado e equipado, na forma exigida pelo Código Nacional de Trânsito e
outras  normas  pertinentes,  bem  como  o  seu  motorista  deverá  estar  devidamente  habilitado  e
identificado para o transporte escolar.

Art. 14 - O serviço público municipal de transporte escolar poderá ser terceirizado, obedecendo às
condições previstas nesta lei e na legislação de trânsito.

Art. 15 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de cooperação
técnica e financeira com entes públicos municipais e estadual, para atender alunos com transporte
escolar,  objetivando  o  atendimento  aos  princípios  da  economicidade  e  eficiência  dos  serviços
públicos, mediante estudo apresentado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 16 - O Município implantará, no prazo de até 05 (cinco) anos a partir da publicação desta lei,
placas nos pontos de embarque e desembarque de alunos.

Art. 17 - O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que for necessário. 

Art.  18  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentárias próprias.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 01
DE JULHO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 14/07/2015 – nº 0790



LEI Nº 1.563/2015

SÚMULA: Alterar os artigos da Lei Municipal n.º 1.501/2014 de
11  de  novembro  de  2014  que  estabelecem  normas  para
prevenção  e  o  controle  da  transmissão  da  DENGUE  e  dá
outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo a alterar os artigos da Lei Municipal nº 1.501/2014 de 11
de novembro de 2014 que estabelecem normas para prevenção e o controle da transmissão da
DENGUE, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 6º - Os proprietários ou possuidores a qualquer título de imóveis habitados ou não
habitados regularmente e os responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados,
exploradores  de  atividades,  de  educação,  comerciais,  industriais,  ou  prestadores  de
serviços, manterão os terrenos e as edificações constantemente livre de objetos que se
tornem  criadouros  do  mosquito  Aedes  Aegypti, sem  acúmulo  de  lixo  e  materiais
inservíveis, evitando proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Art.  7º -  O proprietário de terreno baldio será notificado para remover os entulhos e
criadouros nele depositados.

Art. 11º - No caso do não cumprimento da notificação ou intimação, será imposta multas
com os valores estabelecidos na Lei 1.501/2014. Na terceira notificação de presença de
criadouros, a Vigilância Sanitária abrirá processo administrativo para realização desta
multa e encaminhamento para Ministério Público se necessário.

Parágrafo  primeiro  -  Nas  reincidências  à  aplicação  do  processo,  as  multas  serão
aplicadas em dobro”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
15 DE SETEMBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1.568/2015

SÚMULA: Dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de
Saúde como “Unidade Básica de Saúde Dr.  Fausto Luís  de
Melo Marinho” e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou  e  Eu,  AMARILDO  TOSTES,  Prefeito
Municipal sanciono a seguinte:

L E I:

Art. 1º - Fica denominada a Unidade Básica de Saúde como “Unidade Básica de Saúde Dr. Fausto

Luís de Melo Marinho”.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
30 DE SETEMBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal



LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2015

Súmula: Autoriza a criação dos cargos no Quadro de Pessoal do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE, de acordo com a
Lei Municipal nº 999/2002 e altera a Tabela de Remuneração de
Cargos  em  Provimento  e  em  Comissão  do  SAMAE  –  Serviço
Autônomo de Água e Esgoto referente à Lei  nº  1.539/2015 e dá
outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ,  Estado do Paraná,
aprovou e Eu, AMARILDO TOSTES, Prefeito Municipal sanciono a
seguinte:

L    E    I:

Art.  1º  -  Fica o Poder Executivo autorizado a criar  os cargos no Quadro de Pessoal  do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE, no Capítulo VII, artigo 14, I – Cargos de Provimento Efetivo
conforme discriminado abaixo: 

Nº de Cargo Denominação Carga Horária Valor R$

01 Contador 20 1.500,00

01 Advogado 20   1.500,00

03 Operador de ETAE 40 1.100,00

01 Eletricista 40 1.100,00

03 Auxiliar de Serviços Gerais 40       788,00

Parágrafo  Único:  As atribuições dos cargos acima referidos estão discriminadas no Anexo I  que
integra a presente lei. 

Art. 2º - Fica alterada a Tabela de Remuneração de Cargos em Provimento Efetivo e em Comissão
do SAMAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Anexo I da Lei nº 1.539/2015, que passa a ter a
seguinte redação: 



TABELA DE SALÁRIOS 
DO

S A M A E   DE    ITAMBARACÁ     -      P A R A N Á

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Cargos Nº De
Ocupantes

Padrão Carga
Horária

Salário R$

Auxiliar de Serviços Gerais 03 1 44 788,00
Auxiliar de Operação e Manutenção 04 1 44 788,00
Eletricista 01 2 44 1.100,00
Operador de ETAE 03 2 44 1.100,00
Leiturista 01 2 44 1.100,00

Auxiliar Administrativo 02 2 40 1.100,00

Agente de Manutenção 05 3 44 1.150,00

Assistente Administrativo 01 4 40 1.500,00

Contador 01 5 20 1.500,00

Advogado 01 5 20 1.500,00

CARGOS EM COMISSÃO

Encarregado  de  Seção  Financeira  e
Contábil

01 CC3 1.067,98

Diretor Geral do SAMAE 01 CC1 1.772,91

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
29 DE OUTUBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná – 30/10/2015 – Edição nº 0866

ANEXO I



DENOMINAÇÃO DO CARGO

Contador

FORMA DE PROVIMENTO
Ingresso exclusivo por Processo Seletivo ou Concurso Público7

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS  DE  INVESTIDURA:  Certificado  de  conclusão  do  curso  em  Ciências  Contábeis,
devidamente reconhecido e registrado no órgão de classe competente, registro profissional no órgão
de classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade pública do SAMAE.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Elaborar a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos
de bens, coisas, direitos e obrigações do SAMAE; elaborar planos de contas orçamentárias e outros
relatórios financeiros;  examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária e financeira,
classificando a despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de despesas de custeio, por
unidade orçamentária; propor normas internas contábeis; assinar atos e fatos contábeis; organizar
dados para a proposta orçamentária e apresentar a sua versão final a cada ano contendo todos os
relatórios  e  anexos  exigidos  pela  Lei  101/2000;  acompanhar  e  fiscalizar  execução  orçamentária,
financeira  e  patrimonial  mensalmente;  elaborar  o  Balanço  Geral  anual  com  todos  os  anexos,
demonstrativos e relatórios gerenciais exigidos pela legislação em vigor; elaborar e acompanhar a
divulgação  na  forma  da  Lei  dos  relatórios  resumidos  da  execução  orçamentária  e  gestão  fiscal,
exigidos pela Lei  101/2000;  preparar  os relatórios exigidos pela Lei  101/2000,  para realização de
audiência pública, conforme definido na mesma Lei; assessorar a autoridade superior sobre assuntos
referentes a finanças, contabilidade e execução orçamentária; orientar tecnicamente os auxiliares nos
assuntos  contábeis;  dar  pareceres  em  assuntos  de  sua  especialidade;  executar  outras  tarefas
correlatas.  Realizar  atividades  inerentes  à  contabilidade  em  órgãos  governamentais  e  outras
instituições públicas e privadas. Para tanto identifica documentos e informações, atende à fiscalização
e procede consultoria.  Executa  a  contabilidade  geral,  operacionaliza  a  contabilidade  de  custos  e
efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de pessoal e realiza controle patrimonial.
Organiza e cuida das prestações de contas, de forma digital ou convencional. Apresenta relatórios
periódicos. Participar na elaboração dos orçamentos anuais.

DENOMINAÇÃO DO CARGO



Advogado

FORMA DE PROVIMENTO
Ingresso exclusivo por Processo Seletivo ou Concurso Público

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS  DE  INVESTIDURA:  Certificado  de  conclusão  do  curso  em  Direito,  devidamente
reconhecido e registrado no órgão de classe competente, registro profissional no órgão de classe
para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por Lei.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Executar atividades relativas à sua formação orientando a execução dos
trabalhos e desenvolvendo atividades jurídicas de representação junto às esferas judiciais e emitindo
pareceres  em  processos  que  envolvam  o  SAMAE.  Prestar  assistência  e  assessoria  jurídica  a
autarquia, nos assuntos que envolvem questões jurídicas, nas suas relações internas e externas,
analisando, instruindo, emitindo pareceres e sugerindo os procedimentos pertinentes; Acompanhar os
processos judiciais em todas as suas fases, comparecendo a audiências e outros atos, e requerendo
seu andamento através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até a decisão final;
Defender a autarquia em juízo ou apresentar recursos em qualquer instância, para assegurar os seus
direitos  ou  interesses;  Analisar  e  participar  da  elaboração  e  redação  de  resoluções,  portarias,
regulamentos e outros atos administrativos, para assegurar a legalidade e a correção jurídica dos
mesmos; Fazer estudos e atualização permanente das leis e decisões jurisprudenciais relacionadas
com andamento de processo de interesse da autarquia, para adequá-los à legislação aplicada; Emitir
pareceres  em processos  licitatórios;  Realizar  outras  tarefas  afins  de  acordo  com as  atribuições
próprias da natureza do trabalho e do setor onde estiver lotado; Executar outras tarefas correlatas.
Executar as determinações estabelecidas pela Autarquia e tudo o mais inerente aos encargos legais
e  atribuições  pelas  mesmas  delegadas;  prestar  Assistência  Jurídica  aos  Departamentos,  às
Comissões Permanentes e Temporárias,  em problemas de ordem jurídica e outras matérias que
interessam ao bom desempenho às atividades. Emitir informações, pareceres jurídicos. Representar
e  defender  judicialmente  e  extrajudicialmente  os  interesses  da  Autarquia,  em  qualquer  foro  ou
instância e outras atividades jurídicas. Atuar em qualquer fórum ou instância, em nome da Autarquia,
inclusive extrajudicialmente, nos feitos em que este seja autor, réu, assistente ou oponente; emitir
pareceres  dos  processos  administrativos  em  tramitação,  proceder  a  estudos  e  pesquisas  na
legislação,  na  jurisprudência  e  na  doutrina  com  vistas  à  instrução  a  qualquer  expediente
administrativo  que  verse  sobre  matéria  jurídica;  estudar  e  minutar  contratos,  editais  e  outros
documentos  que  envolvam  conhecimento  e  interpretação  jurídica;  prestar  esclarecimentos  ao
Ministério Público; dar parecer aos pedidos de sindicâncias, processos e inquéritos administrativos,
executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na
legislação que regulamentou o exercício da profissão.

DENOMINAÇÃO DO CARGO



Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto - ETAE

FORMA DE PROVIMENTO

Ingresso exclusivo por Processo Seletivo ou Concurso Público

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS DE INVESTIDURA:  Certificado de conclusão do curso de Técnico em Química ou
Ensino   Médio,  devidamente  reconhecido  e  registrado  no  órgão  de  classe  competente,  registro
profissional no órgão de classe para as funções cujo exercício profissional esteja regulamentado por
Lei.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Monitora e executa serviços de operação em estações de tratamento de
água e esgoto e de sistemas de recalque de água e de sistemas de esgoto. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das
estações de tratamento e de recalque dos sistemas de água ou Esgoto; Realiza análise físico-química
e biológica de controle operacional das estações. Prepara soluções dosadoras de produtos químicos
e controla as dosagens dos mesmos. Realiza amostragem de resíduos e efluentes, dosa soluções
químicas  e  opera  equipamentos  eletromecânicos.  Trabalha  em  conformidade  a  normas  e
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene,  saúde e preservação ambiental.  Faz
limpeza  da  ETA.  Organiza  relatórios  diários  de  operação  das  estações.  Preparar  soluções  e
dosagens de produtos químicos; Controlar a entrada de água ou esgoto, abrindo válvulas, regulando
e acionando os motores elétricos e bombas para abastecer os reservatórios e tanques; Acionar os
agitadores,  manipulando  os  mecanismos  de  comando  para  misturar  os  integrantes;  Proceder  a
lavagem das unidades de filtração, decantação e floculação; Preencher os relatórios diários da ETAE,
realizar tarefas que permitam a segurança contra riscos de acidentes no local de trabalho; Ligar e
desligar bombas, motores e equipamentos; Fazer o controle dos registros de distribuição de água a
população; Manter a localização de trabalho limpa, bens como tanques, calçadas, aparelhos e demais
instalados no local  de trabalho;  Observa e atende à legislação pertinente em conformidade com
normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;
Levar a conhecimento da Direção as anormalidades ocorridas no seu turno de trabalho; Executar
outras tarefas correlatas

DENOMINAÇÃO DO CARGO



Eletricista 

FORMA DE PROVIMENTO
Ingresso exclusivo por Processo Seletivo ou Concurso Público

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS DE INVESTIDURA: Certificado de conclusão do curso de Técnico em Eletrotécnica.

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA: Estudar  o  trabalho  a  ser  realizado,  consultando  plantas  esquemas,
especificações  e  informações,  para  estabelecer  o  roteiro  das  tarefas  e  a  escolha  do  material
necessário.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores,
tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação elétrica;
Executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e a instalação dos cabos elétricos,
utilizando  puxadores  de  aço,  grampos  e  dispositivos  de  fixação,  para  dar  prosseguimento  à
montagem;  Ligar  os  fios  à  fonte  fornecedora  de  energia,  utilizando alicates,  chaves apropriadas,
conectares e material isolante, para completar a tarefa de instalação; testar a instalação, fazendo-a
funcionar, para comprovar a exatidão do trabalho executado; Substituir ou reparar fios ou unidades
danificadas utilizando ferramentas manuais e materiais isolantes para devolver à instalação elétrica
condições normais de funcionamento; Executar trabalhos inerentes a toda rede elétrica; Zelar pela
conservação e guarda das ferramentas, instrumentos máquinas e equipamentos utilizados; Velar pela
guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-
os adequadamente ao  final  de  cada  expediente;  Primar  pela  qualidade  dos  serviços  executados;
Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir
no regular andamento do serviço público; Apresentação de relatórios semestrais das atividades para
análise; Executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior
hierárquico. 

DENOMINAÇÃO DO CARGO



Auxiliar de Operação e Manutenção 

FORMA DE PROVIMENTO

Ingresso exclusivo por Processo Seletivo ou Concurso Público

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS DE INVESTIDURA: Certificado de conclusão do curso Ensino Médio. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  Executar trabalhos de instalação, conservação e reparos em tubulações
das redes de água e esgoto e outros; 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Executar trabalhos de instalação e conserto de água e esgoto,  bem
como de caixa d'água, aparelhos, chuveiros e válvula de pressão; Executar trabalhos de instalação
de água e reposição de hidrômetro; Instalar registros e outros acessórios de canalização da rede de
água e esgoto; Localizar e reparar vazamentos; Auxiliar na promoção de limpeza de condutores das
redes de água e esgoto; Cumprir com as normas de higiene e segurança do trabalho; Auxílio das
tarefas de manutenção e instalação de máquinas e equipamentos (bombas, válvulas,  registros e
afins). Consertos e auxílio em ruptura de pavimentos em asfalto, concreto, ruptura de passeios em
concreto, cimentados, pedras e similares, escavação e reaterro em terrenos de diversas categorias,
esgotamento manual de valas, deslocamento e carga de agregados e materiais diversos, execução
de  concreto  e  argamassa,  limpeza  em  geral.  Zelar  pela  limpeza,  conservação  e  guarda  dos
aparelhos,  ferramentas  e  equipamentos  utilizados  no  local  de  trabalho;  Executar  outras  tarefas
correlatas.

DENOMINAÇÃO DO CARGO



Auxiliar de Serviços Gerais

FORMA DE PROVIMENTO

Ingresso exclusivo por Processo Seletivo ou Concurso Público

ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS DE INVESTIDURA: Certificado de conclusão do Curso de Ensino Fundamental. 

DESCRIÇÃO  SUMÁRIA:  Tarefas  auxiliares  de  natureza  repetitivas  envolvendo  a  execução  de
trabalhos complementares simples.

DESCRIÇÃO DETALHADA:  O cargo de Agente de Serviços auxilia nos serviços de armazenagem
de materiais leves e pesados, acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para
assegurar o estoque dos mesmos; auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando
a terra,  plantando sementes e mudas, podando árvores,  visando conservar,  cultivar e embelezar
canteiros em geral; efetua limpeza e conservação dos prédios públicos, assim como, áreas verdes,
capinando,  limpando,  lavando,  varrendo,  transportando entulhos,  visando melhorar  o  aspecto  do
ambiente;  auxilia  o  motorista  nas  atividades  de  carregamento,  descarregamento  e  entrega  de
materiais, mercadorias, catação de resíduos sólidos urbanos e rurais, bem como de limpeza pública e
coleta de lixo, valendo-se de esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução
dos  trabalhos;  zela  pela  conservação  das  ferramentas,  utensílios  e  equipamentos  de  trabalho,
recolhendo-os e armazenando-os nos locais adequados; todas as funções referente à preparação de
alimentos dentro de serviços de copa e cozinha. Executa tarefas de limpeza nas dependências da
unidade, varrendo e encerando assoalhos, espanando e polindo móveis, limpando carpetes, paredes,
vidros e outros, utilizando materiais próprios. Realizar a limpeza de banheiros, varrendo, limpando e
desinfetando pias e sanitárias, promovendo a substituição de toalhas e papéis, para manter a higiene
necessária. Encarrega-se de aquisição, recepção, conferência, controle e distribuição do material de
consumo e de limpeza, tomando por base os serviços a serem executados, solicitando a reposição
quando necessário. 

LEI Nº 1.573/2015



SÚMULA: Alterar o artigo 11 da Lei Municipal n.º 1.563/2015 de 15
de setembro de 2015 que estabelecem normas para prevenção e o
controle da transmissão da DENGUE e dá outras providências. 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do  Paraná,
aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte LEI:-

Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo a alterar o artigo 11 da Lei Municipal nº 1.563/2015 de 15
de setembro de 2015 que estabelecem normas para  prevenção e o  controle  da transmissão  da
DENGUE, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 11º - No caso do não cumprimento da notificação ou intimação, será imposta multas
com os valores estabelecidos na Lei 1.501/2015. Na segunda notificação de presença de
criadouros, a Vigilância Sanitária abrirá processo administrativo para realização desta
multa e encaminhamento para Ministério Público se necessário.

Parágrafo  primeiro  -  Nas  reincidências  à  aplicação  do  processo,  as  multas  serão
aplicadas em dobro”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
25 DE NOVEMBRO DE 2015. 

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.575/2015



SÚMULA: Concede  Título  de  CIDADÃO  BENEMÉRITO  DE
ITAMBARACÁ  ao  Sr.  PLINIO  SANTINI  e  sua  esposa  Sra.
MARIA JOSÉ SIVIERO SANTINI e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Art.  1º  -  Fica concedido o Título de  CIDADÃO BENEMÉRITO DE ITAMBARACÁ ao Sr.  PLINIO

SANTINI e sua esposa Sra. MARIA JOSÉ SIVIERO SANTINI.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
27 DE NOVEMBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.576/2015



SÚMULA: Institui  no Município  de Itambaracá a Semana da
Pesca e dá outras providências.  

 

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte
LEI:-

Art. 1º - Fica instituída no Município de Itambaracá a SEMANA DA PESCA, devendo as festividades
ser comemoradas na última semana do mês de junho de cada ano, em razão do dia 29 de
junho ser festejado o DIA DO PESCADOR.

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
27 DE NOVEMBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.577/2015



SÚMULA: Incorpora  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de
Itambaracá,  área  de  terra  medindo  35.616,00m²  dá  outras
providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
PARANÁ,  aprovou  e  Eu,  Prefeito  Municipal  sanciono  a
seguinte:

L E I:

Art.1º  -  Fica  incorporada  ao  Perímetro  Urbano da  cidade  de  Itambaracá,  a  área  de  terras  com
35.616,00m² (trinta e cinco mil,  seiscentos e dezesseis metros quadrados) de propriedade do Sr.
ADEMIR TOSTES, a ser desmembrada para loteamento, com a seguinte descrição:

ÁREA:  35.616,00m²  ou  3,5616  hectares,  desmembrada  do  imóvel  agrícola  denominado  SITIO
VASQUES  II,  de  propriedade  do  Sr.  Ademir  Tostes,  cadastrado  no  INCRA  sob
nx167712.086.005.193-2.

RUMOS, DISTÂNCIAS E CONFRONTANTES: partindo-se do marco 0 da planta geral, determinado
pelas coordenadas UTM N7.462.034,335 – E 550,094,871, DATUM – S.A.D. 69, FUSO 22K, situado
na divisa com terras da C.E.S.P. – Companhia Energética de São Paulo, e no eixo da estrada do
Pontal,  segue a  divisa  pelo  eixo  citado,  limitando  com terras  da Fazenda Santa  Terezinha  com
azimutes  e  distâncias  de  18º42’47”  –  2,55  m,  108º42’047”  –  17,08  m,  123º12’02”  –  38,30  m,
126°20`54” – 22,56 m, 128°50´37” – 54,22 m e 115°22´48” – 38,31 m até o marco 0A, onde deflete à
direita, e segue limitando com terras da própria matrícula n°13.979, com azimutes e distâncias de
167°59´23”  –  128,34 m e 181°58’29”  –  92,41 m,  até  o  marco  B,  onde deflete  à  direita  e  ainda
limitando com terras da própria matrícula, segue com azimute e distância de 271º56’03” – 108,86 m
até o marco A, situado no limite da área de Preservação Permanente – A.P.P. da Usina Hidroelétrica
Canoas I, onde deflete à direita e segue limitando com a A.P.P. referida, com azimutes e distâncias
de 2º24’00” – 94,14 m, 348º25’00” – 163,55 m e 5º18’06” – 35,00 m, até encontrar novamente com o
Marco 0, origem da descrição, fechando assim o perímetro que contém a área de 35.616,00m² (trinta
e cinco mil, seiscentos e dezesseis metros quadrados) ou 3,5616 hectares. 

Art.2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM
02 DE DEZEMBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.578/2015



SÚMULA: Dispõe  sobre  alteração  da  Lei  Municipal  n°
1.208/2008 referente a chácaras de lazer em Perímetro Urbano
do Município de Itambaracá e dá outras providências”.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou,  e  eu,  AMARILDO  TOSTES,  Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art.  1° -  A Lei  Municipal  nº  1.208 de 19 de dezembro de 2008, passa a vigorar  com a redação
alterada:

“[...]

Art. 5° - [...]

XXVI. ÁREA CAPITALIZADA – É a área de terras a ser doada ao Município para fins de
uso público, uso privado através de concessão de direito real de uso, resguardado o
interesse público, ou para alienação mediante processo licitatório com destinação dos
recursos  obtidos  em  obras  de  infraestrutura  de  interesse  do  Município,  não  sendo
compreendidas como ÁREAS DE USO PÚBLICO nos termos dos artigos 11 e 16, ambos
desta lei.

[...]

Art. 9° - [...]

§1° - Observado o disposto no presente artigo, aplicam-se quanto à destinação de áreas
de uso público os dispositivos da Seção seguinte.

§2° - Os dispositivos dos incisos I, II, III, IX, deste artigo não se aplicam aos loteamentos
de chácaras descritos na seção IX desta lei.

Art. 10 – [...]

§3° - Os dispositivos deste artigo não se aplicam aos loteamentos de chácaras descritos
na seção IX desta lei.

[...]

Art. 30 – [...]

Parágrafo único: A limitação de área descrita no caput deste artigo não se aplica aos
loteamentos de chácaras descritos na seção IX desta lei. 

Art. 31 – [...]

§3° - Os dispositivos deste artigo não se aplicam aos loteamentos de chácaras descritos
na seção IX desta lei.

Art. 32 – [...]

§3° - Os dispositivos deste artigo não se aplicam aos loteamentos de chácaras descritos
na seção IX desta lei.

[...]
Art. 37 – [...]



§3° - O §1° deste artigo não se aplica aos loteamentos de chácaras descritos na seção
IX desta lei.

[...]

Art. 47 – [...]

§1°  -  Considerando  as  características  dos  loteamentos  de  chácaras,  as  áreas  para
equipamentos comunitários, área de lazer, praças e áreas verdes não serão exigidas
para esta modalidade de loteamento.

§2°  -  Os  loteamentos  de  chácaras  deverão  doar  ao  Município  uma  ÁREA
CAPITALIZADA equivalente a 5% (cinco por cento) do total da área total do loteamento,
externa ao lote objeto do empreendimento, podendo não ser adjacente.

§3° - A ÁREA CAPITALIZADA poderá não ser adjacente ao loteamento mediante estudo
de demanda a ser apresentado pelo interessado e comprovada a equivalência em valor
à que seria doada adjacente ao loteamento.  

§4°  -  A  ÁREA  CAPITALIZADA  poderá  ser  utilizada  para  fins  privados  através  de
concessão de direito real de uso, resguardado o interesse público, ou para alienação
mediante  processo  licitatório  com  destinação  dos  recursos  obtidos  em  obras  de
infraestrutura de interesse do Município, não sendo compreendidas como ÁREAS DE
USO PÚBLICO nos termos dos artigos 11 e 16, ambos desta lei

§5° - As áreas a serem doadas ao Município, a título de Áreas Públicas nos loteamentos
de chácaras serão formadas no mínimo, por:

 Área para Equipamentos Urbanos;
 Área de Preservação Permanente, quando houver;
 Área Capitalizada;
 Área de Arruamento;
 Área Non Aedificandi, quando houver”. 

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

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 02
DE DEZEMBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.579/2015



SÚMULA: Incorpora  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de
Itambaracá, área de terras medindo 858.461,50 m² e da outras
providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

L E I:

Art.  1º  -  Fica  incorporada  ao  Perímetro  Urbano  da  cidade  de  Itambaracá,  uma  área  medindo
858.461,50 m² (oitocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um e cinquenta) metros
quadrados conforme matrícula nº 16.706 do Livro nº 2 do CRI – Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Andirá, com a seguinte descrição:

LOCAL: área de Expansão do Perímetro Urbano no Residencial Recanto Porto Almeida
MUNICÍPIO: Itambaracá – Comarca de Andirá, Estado do Paraná
MATRÍCULA: 16.706, Livro 2
ÁREA MATRÍCULA: 858.461,50m² - 85,8461 hectares – 35,4736 alqueires paulistas
PROPRIETÁRIO: LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Um imóvel agrícola denominado FAZENDA PORTO ALMEIDA GLEBA "B-1", com a área de 35,4736
alqueires paulistas, equivalente a 85.8461 hectares ou ainda 858.461,50 metros quadrados, de terras,
desmembrado da Fazenda Porto Almeida Gleba B, situado no Bairro Pedra Branca, e próximo a
Balsa Porto Almeida,  no Município de Itambaracá, desta Comarca de Andirá,  Estado do Paraná,
dentro das divisas e confrontações que o memorial assim descreve: Inicia-se no ponto denominado
'00=PP', situado na Faixa de Proteção Ambiental da Represa Canoas I (da Concessionária Duke
Ernergy-International Geração Paranapanema SA.) e divisa com a Faixa de Domínio da Faixa de
Domínio  da  Rodovia  Geraldo  Mulato  (PR436),  segue  confrontando com a  Faixa  de  Domínio  da
Rodovia Geraldo Mulato (PR 436); com os seguintes azimutes e distâncias 144°55'51" - 6.30 m, até o
ponto '01'; 143°46'52" - 21.81 m, até o ponto '02'; 141°58'06" - 91.19 m, até o ponto '03'; 141°38'32" -
20.73 m, até o ponto '04';139°23'04" - 30.71 m, até o ponto '05'; 139°17'08" - 45.56 m, até o ponto
'06'; 139°12'41" - 118.26 m, até o ponto '07'; 139°12'41" - 129.35 m, situado na divisa com a Gleba "B-
2"  da  mesma subdivisão,  deflete  à  direita  e  segue  confrontando  com a  Gleba  'B-2'  da  mesma
subdivisão, com o azimute de 227°54'40" e a distância de 134.08 m, até o ponto 107; deste, segue
com o azimute de 166°31'22" e a distância de 412.70 m, até o ponto 108; deste, segue com o azimute
de 101°42'25" e a distância de 183.17 m, até o ponto 109; deste, segue com o azimute de 118°07'48"
e a distância de 43.45 m, até o ponto '110'; deste, segue com o azimute de 124°06'09" e a distância
de 56.09 m, até o ponto '111'; deste, segue com o azimute de 153°14'05" e a distância de 212.92 m,
até o ponto '112'; deste, segue com o azimute de 182°24'15" e a distância de 138.14 m, até o ponto
'113'; deste, segue com o azimute de 194°42'28" e a distância de 72.75 m, até o ponto '114'; deste,
segue com o azimute de 133°17'07" e a distância de 182.89 m, até o ponto '115'; deste, segue com o
azimute de 128°18'09" e a distância de 567.89 m, até o ponto '27'; situado na Faixa de Domínio da
Rodovia  Geraldo  Mulato  (PR  436),  deflete  a  direita  e  deste  segue  confrontando  pela  Faixa  de
Domínio da Rodovia Geraldo Mulato (PR 436) com o azimute de 168°40'48" e a distância de 159.98
m, até o ponto '28'; deste, segue com o azimute de 168°38'00" e a distância de 216.19 m, até o ponto
'29'; deste, segue com o azimute de 262°22'08" e a distância de 22.43 m, até encontrar a Margem
direita do Córrego água da Raposa, situado no ponto '30'; deflete a direita e segue confrontando pela
Margem direita do Córrego Água da Raposa; de Montante a Jusantes com os seguintes azimutes e
distâncias; do ponto '30'; 324°41'28" - 9.16 m, até o ponto '31'; 304°22'53" - 68.58 m, até o ponto '32';
281°13'06" - 61.28 m, até o ponto '33'; 289°29'57" - 61.38 m, até o ponto '34'; 315°39'17" - 3.93 m, até



o ponto '35'; 268°24'12" - 20.55 m, até o ponto '36'; 230°24'51" - 16.91 m, até o ponto '37' 264°22'27" -
32.29 m, até o ponto '38'; 290°57'33" - 24.71 m, até o ponto '39'; 326°16'39" - 13.42 m, até o ponto
'40'; 291°28'06" - 68.70 m, até o ponto '41'; até encontrar a Faixa de Proteção Ambiental da Represa
Canoas I  (da  Concessionária  Duke  Ernergy-International,  Geração  Paranapanema SA);  deflete  a
direita Segue pela  Referida Faixa de Proteção Ambiental  com os seguintes azimute e distâncias
355°43'08" - 27.96 m, até o ponto '42'; 335°38'43" - 44.00 m, até o ponto '43'; 319°40'12" - 27.10 m,
até o ponto '44';  293°46'55" -  18.01 m, até o ponto '45';  267°43'58" -  41.63 m, até o ponto '46';
303°16'31" - 60.08 m, até o ponto '47'; 318°44'52" - 56.04 m, até o ponto '48'; 293°14'55" - 47.72 m,
até o ponto '49'; 303°32'38" - 32.51 m, até o ponto '50'; 36°55'35" - 18.05 m, até o ponto '51'; 8°53'36"
- 32.71 m, até o ponto '52'; 336°31'28" - 23.04 m, até o ponto '53'; 323°30'43" - 47.95 m, até o ponto
'54'; 304°29'56" - 47.48 m, até o ponto '55'; 274°22'24" - 55.39 m, até o ponto '56'; 252°02'10" - 29.06
m, até o ponto '57';  235°03'25" - 53.96 m, até o ponto '58'; 1°02'28" - 14.26 m, até o ponto '59';
335°37'54" - 41.20 m, até o ponto '60'; 357°06'14" - 53.62 m, até o ponto '61'; 348°33'57" - 48.48 m,
até o ponto '62';  330°00'24" -  30.90 m, até o ponto '63';  312°30'47" -  43.69 m, até o ponto '64';
310°33'52" - 56.43 m, até o ponto '65'; 321°55'19" - 60.80 m, até o ponto '66'; 310°35'14" - 52.58 m,
até  o  ponto  '67';  313°26'23"  -  34.21 m,  até  o  ponto  '68';  12°51'59"  -  30.52 m,  até  o  ponto  '69';
18°45'41" - 36.93 m, até o ponto '70'; 31°52'49" - 57.52 m, até o ponto '71'; 24°58'13" - 46.74 m, até o
ponto '72'; 14°42'28" - 45.09 m, até o ponto '73'; 2°24'15" - 21.85 m, até o ponto '74'; 333°14'05" -
48.59 m, até o ponto '75'; (304°06'09" - 17.55 m, até o ponto '76'; 277°46'03" - 62.59 m, até o ponto
'77'; 260°37'49" - 46.89 m, até o ponto '78'; 247°19'04" - 45.27 m, até o ponto '79'; 253°09'00" - 37.81
m, até o ponto '80'; 287°49'57" - 71.90 m, até o ponto '81'; 334°04'08" - 45.20 m, até o ponto '82';
358°33'36" - 24.86 m, até o ponto '83'; 350°35'27" - 38.30 m, até o ponto '84' 342°02'51" - 68.36 m,
até  o  ponto '85'  353°17'29" -  98.09 m,  até  o ponto '86';  342°15'11" -  56.84 m, até  o ponto '87';
342°21'40" - 94.75 m, até o ponto '88'; 6°09'47" - 48.30 m, até o ponto '89' 340°12'37" - 49.15 m, até o
ponto '90'; 343°25'00" - 61.16 m, até o ponto '91'; 300°43'14" - 60.09 m, até o ponto '92'; 314°28'11" -
70.07 m, até o ponto '93'; 346°38'47" - 86.59 m, até o ponto '94'; 349°16'39" - 108.30 m, até o ponto
'95' 72°21'01" - 55.98 m, até o ponto '96'; 57°13'10" - 29.98 m, até o ponto '97'; 39°44'46" - 70.51 m,
até o ponto '98'  24°03'37" - 26.17 m, até o ponto '99'; 8°43'32" - 34.05 m, até o ponto '100' 351°52'57"
- 53.68 m, até o ponto '101'; 66°16'34" - 25.17 m, até o ponto '102'; 138°05'01" - 41.53 m, até o ponto
'103'; 117°58'06" - 32.99 m, até o ponto '104'; 79°30'55" - 47.40 m, até o ponto '105'; 63°20'29" - 53.04
m, até o ponto '106';  26°49'00" -  24.76 m, até o ponto '00=PP';  ponto de início desta descrição,
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 858.461,50 m2;
equivalente à 85,8461. Cujo Imóvel acha-se cadastrado no INCRA sob o n.712.083.004.146-5 com
129,1690 ha, modulo rural 20,0262ha, nr.modulo rural 6,46ha, nr. modulo fiscais 7,1760 nr. CCIR
00652412157 cadastrado no CPNJ do proprietário, e cadastrado no NIRF sob o n.0.733,771-0 com
129,1  ha,  na  Receita  Federal,  Registro  no  CAR  PR-4111001-
6B6B72DD83CF4CA298E9FF14866CC185 na data de 05/5/2015 16:24:59.-

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 09
DE DEZEMBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.580/2015



SÚMULA: Instituir  o  Programa  “Linha  do  Emprego”  no
Município de Itambaracá/PR e dá outras providências.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ITAMBARACÁ,  Estado  do
Paraná,  aprovou,  e  eu,  AMARILDO  TOSTES,  Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art.  1º  -  Fica instituído o  Programa “Linha do Emprego” no âmbito  do Município  de Itambaracá,
Estado do Paraná.

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal, poderá firmar convênios com empresas situadas em municípios
vizinhos, até o raio de 80 (oitenta) quilômetros, com vistas a fomentar a geração de empregos formais
aos cidadãos residentes em Itambaracá.

Parágrafo  Único:  O  Município  poderá  utilizar-se  de  veículos  de  transporte  pertencentes  à  frota
municipal e/ou contratar serviços de terceiros, na forma da lei.

Art. 3º - O transporte a ser ofertado para a finalidade insculpida no artigo 2º, paragrafo único desta
Lei,  será  objeto  de  certame  licitatório,  em  conformidade  com  os  ditames  da  Lei  8.666/1.993
(Licitações), com exigência de seguro de passageiros. 

Art. 4º - Os pagamentos das despesas pertinentes ao cumprimento do objeto desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. 

Art. 5º - Situações excepcionais será objeto de deliberação pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art.  6º.  Esta  Lei  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as  disposições  em
contrário, em especial as Leis nº 1528/2015 e 1570/2015.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, 09
DE DEZEMBRO DE 2015.

AMARILDO TOSTES
Prefeito Municipal

FIM

Obs.: As Leis Municipais que aqui não estão digitalizadas encontram-se nos Livros de Leis/2015 nos
arquivos  da  Secretaria  de  Administração  e  no  Departamento  da  Contabilidade  da  Prefeitura
Municipal de Itambaracá.   


