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LEI N° 2.938 DE 14 DE JULHO DE 2022 

Estabelece medidas provenientes das proibições de fixação de cartazes, banners, faixas e 

folhetos em árvores situadas nas vias, praças e logradouros públicos e postes de 

iluminação pública quando em desconformidade com a lei, no âmbito do Município de 

Tibagi, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, nos termos preconizados na Lei Orgânica do 

Município sanciono a seguinte: 

L E I 
 

Art. 1º A proibição da fixação de cartazes, banners, faixas e folhetos em árvores situadas nas vias, praças e logradouros públicos e 

postes de iluminação pública do Município de Tibagi, atenderá o disposto nos arts.190 e seguintes da Lei 2.201/2008 que estabelece o Código de 

Posturas Municipais, constante no Plano Diretor Municipal. 

 

Art. 2º Além das vedações constantes no art.190 da Lei nº 2.201/2008, fica acrescida a proibição da fixação de pregos, ganchos, 

amarras e outros procedimentos análogos em árvores e postes de iluminação pública nos locais situados em vias, praças e logradouros públicos.     

 

Art. 3º Ao constatar a conduta prevista no art. 2º desta Lei  ou a fixação de cartazes, banners, faixas e folhetos em árvores 

situadas nas vias, praças e logradouros públicos ou postes de iluminação pública no território do Município, sem a obtenção de licença prévia o setor 

de Fiscalização da Prefeitura Municipal notificará o responsável pela publicidade irregular para que providencie a imediata retirada do material fixado, 

sob pena de aplicação de multa no valor de 10 (dez) Unidade Fiscal do Município (UFM). 

 

§ 1º Na notificação da multa deverá constar a exigência para retirada em 72 (setenta e duas) horas improrrogáveis de todo o 

material afixado irregularmente nos postes de iluminação pública ou nas árvores situadas nas vias, praças e logradouros públicos. 

 

§ 2º A reiteração da pratica das proibições estabelecidas nesta lei acarretarão na aplicação de multas duplicadas, triplicadas até o 

limite quintuplicado dos valores da multa. 

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei por meio de Decreto que deverá ser editado no prazo de até 90 (noventa) 

dias, a partir da publicação. 

 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Palácio do Diamante, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (14/07/2022). 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI N° 2.939 DE 14 DE JULHO DE 2022 

Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento Programa do Município de 

Tibagi para o Exercício Financeiro de 2023, na forma que estabelece, e dá outras 

providências.  
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A CÂMARA MUNICIPAL DE TIBAGI, Estado do Paraná, aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, nos termos preconizados na Lei Orgânica do 

Município sanciono a seguinte: 

L E I 
 

Art. 1º - Esta Lei estabelece as Diretrizes Gerais para elaboração do Orçamento Programa do Município de Tibagi para o Exercício 

Financeiro de 2023. 

Parágrafo único: Atendendo as exigências do § 2º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como as alterações 

introduzidas por meio da Emenda Constitucional 109/2021, a Lei Orçamentária para o Exercício de 2023, contemplará as alterações na legislação 

tributária. 

   Art. 2º - A proposta orçamentária será elaborada em consonância com as disposições constantes da Lei Complementar 

101 de 04/05/2000, tendo seu valor fixado em reais com base na previsão de receita: 

   I - fornecida pelos órgãos competentes, quanto às transferências legais da União e do Estado;  

   II - projetada, no concernente a tributos e outras receitas arrecadadas diretamente pelo Município, com base em 

projeções a serem realizadas considerando-se os efeitos de alterações na legislação, variação do índice de preços, crescimento econômico ou 

qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas do demonstrativo de evolução nos últimos três anos e da projeção para os dois seguintes e da 

metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 

III – incorporada com os valores do orçamento impositivo nos moldes da Emenda Constitucional 86/2015. 

   § 1º - Não será admitida reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo, salvo erro ou omissão de ordem técnica e 

legal. 

   § 2º - As operações de crédito previstas não poderão superar o valor das despesas de capital constantes da Proposta 

Orçamentária. 

   Art. 3º - O montante das despesas fixadas acrescido da reserva de contingência não será superior ao das receitas 

estimadas. 

   Art. 4º - A reserva de contingência não será superior a 0,5% (meio por cento) do total da receita corrente líquida prevista 

e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 

Art. 5º - A manutenção de atividades incluídas dentro da competência do Município, já existentes no seu território, bem 

como a conservação e recuperação de equipamentos e obras já existentes terão prioridade sobre ações de expansão e novas obras. 

   Art. 6º - A conclusão de projetos em fase de execução pelo Município terá preferência sobre novos projetos. 

   Art. 7º - Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam definidas as fontes de recursos. 

   Art. 8º - Na fixação da despesa deverão ser observados os seguintes limites, mínimos e máximos: 

   I – as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da 

receita resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de impostos consoante o disposto no artigo 212 da Constituição Federal; 

   II – as despesas com saúde não serão inferiores ao percentual definido na Emenda Constitucional nº 29/2000; 

   III - as despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e 

pensionistas e os encargos patronais não poderão exceder a 54% (cinqüenta e quatro por cento) da receita corrente líquida; 

   IV -  as despesas com pessoal do Legislativo Municipal inclusive a remuneração dos agentes políticos, encargos 

patronais e proventos de inatividade e pensões não será superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, se outro inferior não lhe for aplicável 

nos termos da legislação vigente; 

   V - o Orçamento do Legislativo Municipal deverá ser elaborado considerando-se as limitações da Constituição Federal, 

em especial da Emenda Constitucional 58. 

   Art. 9º - Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente serão programados para a realização de despesas de 

capital após atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviço da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional. 

   Art. 10 - Além da observância das prioridades e metas fixadas nesta Lei, a Lei Orçamentária e os seus créditos 

adicionais somente incluirão projetos novos se estiverem adequadamente contemplados os projetos em andamento, salvo se existentes recursos 

especificamente assegurados para a execução daqueles. 

§ 1º - O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo Municipal, até a data de envio do projeto de lei de diretrizes 

orçamentárias, relatório dos projetos em andamento, informando percentual de execução e o custo total.  
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   § 2º – Serão entendidos como projetos em andamento aqueles cuja execução financeira, até 31 de março de 2021, 

ultrapassar vinte por cento do seu custo total estimado, conforme indicado no relatório do parágrafo anterior. 

   Art. 11- As metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2023, atendidas as despesas que 

constituem obrigação legal e constitucional do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal e da 

seguridade social, as quais terão precedência na alocação dos recursos no projeto da lei orçamentária de 2023 e na sua execução, não se 

constituindo, todavia, em limite à programação da despesa. 

   Parágrafo Único - O Poder Executivo justificará, na mensagem que encaminhar a proposta orçamentária a inclusão de 

outras despesas discricionárias em detrimento das prioridades e metas a que se refere o “caput” deste artigo. 

   Art. 12 - Na proposta da Lei Orçamentária a discriminação da receita e despesa será apresentada, respeitada a 

padronização estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional:  

   I – quanto à natureza da despesa, por Órgão e Unidade Orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupo de 

natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, sendo que o controle em nível de elemento e subelemento de despesa será 

efetuado no ato da realização do empenho, nos termos da legislação vigente: 

   II – quanto a classificação Funcional Programática, por função, subfunção e programa, detalhada em projetos, atividades 

e operações especiais; 

   § 1° - A critério do Poder Executivo Municipal poderá o orçamento ser elaborado em nível de detalhamento menor, 

quanto a natureza de despesa, que o de modalidade de aplicação. 

   § 2º - Cada projeto, atividade ou operação especial será detalhado por categoria, grupo de natureza de despesa, 

modalidade de aplicação e fonte de recurso. 

   § 3º - A Lei Orçamentária incluirá os seguintes demonstrativos: 

   I - da receita, que obedecerá ao disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Federal 4320 de 17/03/64, com as alterações 

posteriores; 

   II - da natureza da despesa, para cada órgão e unidade orçamentária; 

  III - do programa de trabalho por órgãos e unidades orçamentárias, demonstrando os projetos e atividades de 

acordo com a classificação funcional programática; 

   IV - outros anexos previstos em Lei, relativos a consolidação dos já mencionados anteriormente; 

   Art. 13 - As emendas apresentadas pelo Poder Legislativo que proponham alteração da proposta orçamentária 

encaminhada pelo Poder Executivo, bem como dos Projetos de Lei relativos a Créditos Adicionais a que se refere o artigo 166 da Constituição Federal, 

serão apresentados na forma e no nível de detalhamento estabelecidos para a elaboração da Lei Orçamentária. 

   Art. 14 - São nulas as emendas apresentadas à Proposta Orçamentária: 

   I - que não sejam compatíveis com esta Lei; 

   II - que não indiquem os recursos necessários em valor equivalente à despesa criada, admitidos apenas os provenientes 

de anulação de despesas suportadas pela mesma fonte de recurso, excluídas aquelas relativas às dotações de pessoal e seus encargos e ao serviço 

da dívida; 

   Art. 15 - Poderão ser apresentadas emendas relacionadas com a correção de erros ou omissões ou relacionadas a 

dispositivos do texto do Projeto de Lei. 

   Art. 16 - A existência da meta ou prioridade, implica na obrigatoriedade da inclusão da sua programação na Proposta 

Orçamentária. 

   Art. 17 - É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções 

sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, que preencham uma das seguintes condições: 

 

   I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, segurança, saúde, esporte, 

educação ou meio ambiente; 

   II – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição Federal, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993. 

   Parágrafo Único - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá 

apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos três anos, emitida no exercício de 2023 por duas autoridades locais e comprovantes de 

regularidade do mandato de sua diretoria. Deverão ainda observar o disposto na Resolução 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Lei 

Federal 13019/2014. 
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   Art. 18 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de “auxílios” para 

entidades privadas, ressalvadas, as sem fins lucrativos e desde que sejam:  

   I – voltadas para ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público; 

   II – de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou representativo das escolas públicas 

municipais do ensino fundamental; 

   III – consórcios intermunicipais de saúde, legalmente instituídos e constituídos exclusivamente por entes públicos; 

   IV – Associações Comunitárias de Moradores, devidamente constituídas e registradas há mais de ano no Cartório de 

Títulos e Documentos da Comarca, no concernente a auxílios destinados a execução de obras e aquisição de equipamentos de interesse comunitário; 

   V – entidades com personalidade jurídica, para em conjunto com o Poder Executivo Municipal desenvolverem ações 

relacionadas ao lazer e esporte. 

   Art. 19 – A concessão de auxílios para pessoas físicas obedecerão preferencialmente os critérios estabelecidos pelos 

programas sociais que originam os recursos a serem aplicados, e no caso de recursos próprios do Município, será precedida da realização de prévio 

levantamento cadastral objetivando a caracterização e comprovação do estado de necessidade dos beneficiados. 

   § 1º - Serão consideradas, para os efeitos do caput, como carentes as pessoas cadastradas no CAD ÚNICO e que fazem 

jus aos benefícios dos programas sociais do Governo Federal. 

   § 2º - Independerá de comprovação de renda a concessão de auxílios em casos de emergência ou calamidade pública 

assim declarada mediante decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

   Art. 20 – Os estímulos concedidos pelo município para a implantação de empresas ou indústrias no Município,  serão 

concedidos por critérios definidos em Lei Específica e em conformidade com o contido no artigo 163 a Lei Orgânica Municipal. 

   Art. 21 – A proposta orçamentária do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2023 deverá ser encaminhada ao 

Poder Executivo Municipal, para fins de incorporação a proposta geral do Município até a data de 31 de agosto de 2023. 

 

   Parágrafo único. Os recursos correspondentes as dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão 

repassados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês. 

   Art. 22 – A proposta orçamentária do Município para o exercício de 2023 será encaminhada para apreciação do Poder 

Legislativo até dia 30 de setembro de 2023. 

   § 1° - A proposta orçamentária deverá ser composta dos quadros e demonstrativos constantes da legislação específica. 

   § 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, no ato da elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações 

ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, por alterações da legislação 

federal padronizadora, ocorridas após o encaminhamento da LDO/2023 à Câmara Municipal. 

 

   Art. 23 - Se o Projeto de Lei do Orçamento de 2023 não for sancionado pelo Poder Executivo até o dia 31 de dezembro 

de 2022, a programação dele constante poderá ser executada enquanto a respectiva Lei não for sancionada, até o limite mensal de 1/12 (um doze 

avos) do total de cada dotação na forma do estabelecido na proposta remetida à Câmara Municipal. 

 

   Parágrafo Único - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária a utilização dos recursos 

autorizada neste artigo. 

 

   Art. 24 - A execução orçamentária será efetuada mediante o princípio da responsabilidade da gestão fiscal através de 

ações planejadas e transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 

de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com 

pessoal,  

seguridade social e outras, dívida consolidada, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita e inscrição em restos a pagar, normas estas 

constantes da Lei Complementar 101/2000.  

 

   Art. 25 – Se, no final de cada bimestre for verificado a ocorrência de desequilíbrio entre a receita e a despesa que 

possam comprometer a situação financeira do Município, o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal promoverão, por ato próprio e nos 

montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios estabelecidos na 

Legislação vigente e nesta Lei, dando-se assim, o equilíbrio entre receitas e despesas para fins da alínea a, I, 4º  da Lei Complementar nº 101/2000. 
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   Art. 26 - Não serão objeto de limitação, as despesas relativas: 

   I - a obrigações constitucionais e legais do Município; 

   II - ao pagamento do serviço da dívida pública fundada, inclusive parcelamentos de débitos; 

   III - despesas fixas com pessoal e encargos sociais enquanto o Município se mantiver num patamar de até 95% 

(noventa e cinco por cento) do limite máximo para realização de dispêndios com pessoal constante do art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 

   IV - despesas vinculadas a uma determinada fonte de recurso, cujos recursos já estejam assegurados ou o 

respectivo cronograma de ingresso esteja sendo normalmente executado. 

   Art. 27 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1, II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer 

vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou 

contratações de pessoal a qualquer título, aos órgãos da Administração Direta e Indireta e Fundos Municipais, ficam sujeitas ao disposto na Lei 

Complementar nº 101/2000 e  obediência às alterações incluídas pela Lei Complementar 173, de 28 de Maio de 2020, bem como,as disponibilidades 

financeiras do Município, sendo terminantemente vedada qualquer clásula que estabeleça retroatividade . 

 

 Parágrafo Único – O disposto no caput deste artigo não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado 

a medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. 

 

   Art. 28 - Ocorrendo a superação do patamar de 95% (noventa e cinco por cento) do limite aplicável ao Município para as 

despesas com pessoal são aplicáveis aos  

Poderes Executivo e Legislativo as vedações constantes do Parágrafo Único, Inciso I a V do Art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 

 

   Parágrafo Único - No exercício financeiro de 2023, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa com 

pessoal houver extrapolado seu limite legal de comprometimento, exceto no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição Federal, somente 

poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a 

sociedade. 

   Art. 29 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo 

do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos. 

 

   Parágrafo Único - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput, os 

contratos de terceirização relativos a execução indireta de atividades que, simultaneamente: 

 

   I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do 

órgão; 

   II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão, salvo 

expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente. 

 

   Art. 30 – O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária somente poderá ser 

aprovado após atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar 101/2000 e artigo 167 D da Constituição Federal, incluído por meio da Emenda 

Constitucional 109/2021. 

 

  § 1° - Fica autorizada a proposição de lei específica, da anistia de juros, multas e correção monetária de dívidas inscritas 

em Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e Contribuição de Melhoria, no decorrer do exercício financeiro de 

2023 

   § 2° - Aplicam-se à lei que conceda ou amplie benefício de natureza financeira ou patrimonial as mesmas exigências 

referidas no “caput” podendo a compensação, alternativamente, em todos os casos, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de 

despesas em valor equivalente.   
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   § 3° - São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para fins do “caput” deste artigo, os benefícios 

concedidos que alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes e produzam redução da arrecadação potencial, aumentando 

consequentemente a disponibilidade econômica do contribuinte. 

 

   Art. 31 - Ocorrendo a necessidade de se efetuar contenção de despesas para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, 

os cortes serão aplicados, na seguinte ordem: 

   I - novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal; 

   II - investimentos em execução à conta de recursos ordinários ou sustentados por fonte de recurso específica, cujo 

cronograma de liberação não esteja sendo cumprido;  

   III-  despesas de manutenção de atividades não essenciais desenvolvidas com recursos ordinários;  

   IV - outras despesas a critério do Poder Executivo Municipal até que se atinja o equilíbrio entre receitas e 

despesas. 

 

   Art. 32 - Os custos unitários de obras executadas com recursos do orçamento do Município, relativas à construção de 

prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico – CUB, por m², divulgado pelo 

Sindicato da Indústria da Construção do Paraná, acrescido de até vinte por cento para cobrir custos regionais não previstos no CUB. 

    

Art. 33 - Serão considerados, para efeitos do art. 16 da Lei Complementar 101/2000, na elaboração das estimativas de 

impacto orçamentário-financeiro quando da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarretem aumento de despesa, os 

seguintes critérios: 

 

   I – as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei Federal nº. 8.666, de 

21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição Federal; 

 

   Art. 34 – Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000: 

   I – considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento 

congênere; 

 

   II – no caso despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a manutenção da administração 

pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observado o cronograma 

pactuado. 

 

   Art. 35 – O Poder Executivo deverá elaborar e publicar em até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, 

cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000. 

 

   Parágrafo Único - O ato referido no caput conterá, ainda, metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto 

no art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita. 

 

   Art. 36-Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei Orçamentária, percentual para realização de alterações 

orçamentárias da administração direta, indireta e do Poder Legislativo, cujos limites não serão superiores a 5% (cinco por cento)  

 

   § 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar alterações orçamentárias, dentro do limite fixado no caput deste 

artigo, que se constituem na reprogramação ou reavaliação das prioridades das ações mediante a realocação de recursos de uma categoria de 

programação para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orçamentária para outra. 

 

   § 2º – A reprogramação referida no parágrafo anterior será realizada na forma de transferência, transposição e 

remanejamento dos recursos. 

 

   § 3º – Para efeitos desta lei entende-se por: 
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   I – Transferência – a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho no 

nível de categoria econômica de despesa, mantendo-se o programa em funcionamento; 

   II - Transposição, a realocação de recursos que ocorre de um programa de trabalho para outro dentro do mesmo órgão, 

ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto; 

   III – Remanejamento, a realocação de recursos de um órgão/unidade para outro em programas de trabalho previstos na 

Lei Orçamentária; 

 

   § 4º – Excluem-se do limite de que trata o caput deste artigo, o contido no inciso I, bem como as alterações 

orçamentárias oriundas do superávit financeiro dos exercícios anteriores, excesso de arrecadação e os créditos adicionais suplementares que 

decorrem de leis municipais específicas aprovadas no exercício.  

 

   § 5º - A lei orçamentária disporá sobre créditos adicionais suplementares e especiais na forma do disposto em Instrução 

Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

   Art. 37 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, 

a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao 

emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere. 

 

   Art. 38 - No decorrer do exercício o Poder Executivo fará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre a 

publicação do relatório a que se refere o § 3º do artigo 165 da Constituição Federal, nos moldes do previsto no art. 52 da Lei Complementar 101/2000, 

respeitados os padrões estabelecidos no § 4º do art. 55 da mesma Lei. 

 

   Art. 39 - O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo aos preceitos do art. 54, § 4º do art. 55 e da alínea b, inc. II do art. 63, 

todos da Lei Complementar 101 será divulgado em até trinta dias após o encerramento do semestre, enquanto não ultrapassados os limites relativos à 

despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, os quais uma vez atingidos farão com que aquele relatório seja divulgado quadrimestralmente. 

 

   Art. 40 - O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de 

caráter continuado para 2023, em valores correntes, destacando-se pelos menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais.  

 

   Art. 41 – O controle de custos da execução do orçamento será efetuado em nível de unidade orçamentária com o 

desdobramento nos projetos e atividades cuja execução esteja a ela subordinados.  

 

   Art. 42 – Os ajustes nas ações dos Programas do Plano Plurianual, bem como as suas alterações em suas metas física 

e financeira, ocorridas até a data do envio, deverão ser incluídas na proposta orçamentária para 2023. 

 

Art. 43 – O anexo de metas e prioridades a que se referem os arts. 11 e 16 desta Lei já integram a proposta que tratou 

do Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025. 

 

   Art. 44 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio do Diamante, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (14/07/2022). 

 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 
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LEI N° 2.940 DE 14 DE JULHO DE 2022 

 

Dispõe sobre a majoração do piso salarial para cargos de Agentes Comunitários de Saúde – 
ACS e Agentes de Combates às Endemias – ACE conforme especifica, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Tibagi, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º. A remuneração mensal básica dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes Comunitários de Combate às 

Endemias a que se refere à Lei municipal nº 2.890, de 1º de dezembro de 2021, passa a ser de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro 

reais), equivalente ao piso nacional estabelecido pela Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022. 

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão à conta de dotações específicas do 

orçamento vigente, fazendo o executivo constar nas propostas orçamentárias futuras, se necessário, as verbas complementares  

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio do Diamante, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (14/07/2022). 

 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

LEI N° 2.941 DE 14 DE JULHO DE 2022 

 

Autoriza o Executivo a conceder o uso de direito real sobre imóvel do patrimônio municipal em 
favor da empresa MARCENARIA ART MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, nas condições que 
estabelece, e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Tibagi, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1
o
. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a empresa MARCENARIA ART MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA,inscrita no CNPJ 40.212.954/0001-82, por concessão não remunerada, o direito real de uso do Lote 2C-4, integrante de parte da matrícula nº 

10.149, situado no Distrito Industrial de Tibagi/PR, com as seguintes metragens, características e confrontações: 

Área total 1.600,00 m². Perímetro 168,38: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 0=PP, de coordenadas N 

7.287.551,09m e E 557.528,17m ; deste segue confrontando a propriedade de Município de Tibagi, com azimute de 

336°08’23,99” por uma distância de 54,80m, até o ponto 01, de coordenadas N 7.287.601,21m e E 557.506,00m ; deste segue 

com o azimute de 65°31’19,43” por uma distância de 27,33m até o ponto 02, de coordenadas N 7.287.612,53m e E 

557.530,88m ; deste segue com azimute de 152°19’03,94” por uma distância de 55,24m, até o ponto 03 de coordenadas n 

7.287.563,62 e E 557.556,54m ; deste segue confrontando com a propriedade de Município de Tibagi (Rua), com azimute de 

246°10’32,82” por uma distância de 31,01m, até o ponto 0=PP, onde teve início essa descrição. 

Art. 2
o
. A concessão de uso tem por finalidade disponibilizar o terreno para uso da empresa no ramo de Reparo de Artigos do 

Mobiliário.  

Parágrafo único. A finalidade da concessão, bem como as atividades previstas somente poderão ser modificadas ou 

ampliadas após autorizadas mediante solicitação formal e fundamentada a ser endereçada à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho, 

encaminhando-se cópia do expediente ao Poder Legislativo para conhecimento, vinculadas sempre à implementação de atividades lícitas e produtivas.  
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Art. 3
o
. A concessão da área não implica em que benefícios municipais adicionais não expressamente indicados no pleito 

apresentado à análise pelo Executivo, e por este considerado viáveis e mencionado nesta Lei, sejam deferidos, salvo os serviços públicos habituais de 

iluminação pública, extensões de rede elétrica, e conservação de vias públicas adjacentes ao terreno concedido. 

Art. 4
o
. O prazo de concessão será de 10 (dez) anos, contados da assinatura do respectivo Termo. 

Art. 5
o
. A partir da data da assinatura do Termo, a concessionária ficará automaticamente imitida na posse e uso do imóvel, 

podendo nele adentrar para a implantação do empreendimento previsto. 

§ 1
o
. O exercício pela concessionária da posse direta sobre o imóvel, não inibe nem elide a posse indireta por parte do 

Município, em nome do qual deve ser reconhecida e exercida, nos termos do art. 1.197 do Código Civil. 

§ 2
o
. A inversão da posse direta ocorrerá com a ciência de eventual revogação da concessão de uso por descumprimento de 

encargo e com a recusa de restituição da área por parte da concessionária. 

§ 3
o
. A empresa beneficiada, como possuidora direta do imóvel, deterá o título concessório até a revogação do direito de uso, 

quando a respectiva concessão for considerada perempta, por descumprimento de encargo.  

Art. 6
o
. A concessão deverá ser gravada com a condição de intransferível. 

Art. 7
o
. A concessão será considerada perempta caso a concessionária, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados 

da outorga da concessão não iniciar as atividades a que se destina, ou ainda, não evidenciar a conclusão do limite de 50% (cinquenta por cento) de 

construção da área física destinada às suas instalações, ou se a interromper injustificadamente por qualquer tempo. 

§ 1
o
. Os prazos mencionados neste artigo poderão ser postergados a critério do Poder Executivo, mediante proposta da 

Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, em atendimento a pleito fundamentado da empresa beneficiária da concessão. 

§ 2
o
. Constatado o eventual descumprimento de encargo, o Executivo promoverá a notificação da concessionária instando-a à 

observância do compromisso bem como a apresentar as justificativas que possuir, caso em que poderá valer-se da disposição contida no parágrafo 

anterior. 

§ 3
o
. A leniência da concessionária, a sua renitência no cumprimento de encargos, ou o desvio de finalidade, legitimará o 

Município a retomar o imóvel mediante prévio ato declaratório de perempção da concessão, podendo a concessionária retirar acessões físicas que 

nele tenha incorporado, e desde que passíveis dessa providência, e em nenhum caso haverá indenização. 

§ 4
o
. O Município promoverá formalmente a notificação da concessionária para desocupar o imóvel, nas hipóteses do parágrafo 

anterior. 

§ 5
o
. A notificação para desocupação configura esbulho possessório, caso em que o Executivo, se necessário, recorrerá ao 

Judiciário para fazer valer os seus direitos. 

Art.8º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Palácio do Diamante, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (14/07/2022). 

 

 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

 

LEI N° 2.942 DE 14 DE JULHO DE 2022 

 
Altera a denominação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho e dá outras 
providências. 

 

O Prefeito Municipal de Tibagi, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho passa a ser denominada de “Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Trabalho”. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal promoverá as adequações necessárias à aplicação da presente lei. 



                                                                                                                                       
  

 

Ano IX – Edição nº 1785 - Tibagi, 14 de julho de 2022. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

      
 
 
 
 

Página | 11 

Art. 2º A alteração de denominação promovida pela presente lei aplica-se aos atos normativos e administrativos vigentes, 

independentemente de alteração específica. 

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Palácio do Diamante, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (14/07/2022). 

 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 

Prefeito Municipal 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de licitação constante do Processo nº 227/2022, Inexigibilidade de Licitação nº 045/2022, para 
CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS, nos termos do art. 25, da lei 8666/93.  
 

Tibagi, em 14 de julho de 2022 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal  

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N

o
 011/2022 

PARA CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, de conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei Estadual 15.608/2007 e Decreto Estadual 4507/2009 e 

demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de chamamento público para o CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FUNERÁRIOS E FORNECIMENTO DE URNAS, PARA ATENDER BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR MORTE, nos termos das condições estabelecidas 

no presente instrumento de chamamento. 

 

ITEM QUANT. 

ESTIMADA 

ANUAL 

UNID. DISCRMINAÇÃO PREÇO 

UNITÁRIO  

VALOR TOTAL  

1 30 UNID. URNA MORTUÁRIA SIMPLES 1.800,00 54.000,00 

2 30 UNID. PREPARAÇÃO DE CORPO SEM VIDA 

(FUNERAL) 

600,00 18.000,00 

3 10.000 UNID. TRANSLADO 3,20 32.000,00 

 
Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 5.1, para o SETOR de LICITAÇÕES, na Secretaria Municipal de 
Administração, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas, em dias de expediente, no seguinte endereço Praça Edmundo Mercer, 34, centro, 
nesta cidade. 
Outras informações, bem como o edital completo, serão fornecidos durante os horários normais de expediente, pessoalmente, através do telefone (42) 
3916-2278 ou pelo e-mail licitacaotbg@hotmail.com ou no site www.tibagi.pr.gov.br. 
 

Tibagi, 14 de julho de 2022 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 

 
O MUNICÍPIO DE TIBAGI/PR, nos termos da legislação vigente, torna público, que realizará licitação do tipo menor preço, na modalidade de Tomada 
de Preços, às 9 horas, do dia 2 de agosto de 2022, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, cujo objeto é contratação de 
empresa para execução de obra de ampliação da ponte rodoviária localizada na Rua Frei Gaudêncio, na travessia sobre o Arroio São Domingos, nesta 
cidade. O valor máximo da licitação é de R$ 59.782,33. O Edital completo será fornecido, no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Tibagi, no 
e-mail licitacaotbg@hotmail.com ou no site www.tibagi.pr.gov.br.  
 

Tibagi, 14 de julho de 2022 
 

ARTUR RICARDO NOLTE 
Prefeito Municipal 

mailto:licitacaotbg@hotmail.com
http://www.tibagi.pr.gov.br/
mailto:licitacaotbg@hotmail.com
http://www.tibagi.pr.gov.br/


                                                                                                                                       
  

 

Ano IX – Edição nº 1785 - Tibagi, 14 de julho de 2022. 
Prefeitura de Tibagi | Praça Edmundo Mercer nº 34 | 42 3916 2200 | www.tibagi.pr.gov.br 

      
 
 
 
 

Página | 12 

 

PORTARIA N° 1.992/2022 

 
     A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Decreto n

o
 

422/2022, e em consonância com a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, e, considerando o Sistema de Informações Municipais SIM/AM – 

Acompanhamento Mensal e a Lei Municipal 2.767/2019,  

RESOLVE: 

 
  Autorizar o apontamento, empenho e pagamento de 1 (uma) diária em favor da servidora DANIELA CRISTINE NOWAK, matrícula 

169323, CPF n
o
 003.566.649-88, de acordo com a seguinte viagem:  

 

SAÍDA/RETORNO DESTINO/MOTIVO VEÍCULO 

18/07/2022 

19/07/2022 

Curitiba/PR – Capacitação para gestores municipais – execução 

de recursos. 

FORD KA BAU 0954 

VALOR TOTAL R$............... R$ 224,00 

 

                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI, em 14 de julho de 2022. 

 

 

JULIANA ALBERTI GOMES 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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