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LEI COMPLEMENTAR Nº 010/2022.

SÚMULA:  “INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO PARA FINS DE MORADIA”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
APROVOU E EU JOSÉ DE JESUZ IZAC, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º.  Esta Lei institui o projeto de relevante interesse social denominado
“PROGRAMA HABITACIONAL  DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
DE IMÓVEL PÚBLICO PARA FINS DE MORADIA” , e estabelece normas para
a Concessão de Direito Real de Uso - CDRU e autoriza a concessão de uso
onerosa, direta e gratuita de imóveis de titularidade do Município de Santana do
Itararé, Estado do Paraná.

CAPÍTULO II
DA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO - CDRU

Art. 2º.  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder direito real de uso de imóvel
urbano constituído por 52 (cinquenta e dois) lotes de propriedade do Município
de Santana do Itararé, com áreas de até 225,00 m² (duzentos e vinte e cinco
metros quadrados) em favor das famílias devidamente cadastradas, selecionadas
e incluídas no Programa Habitacional de Concessão de Direito Real de Uso de
Imóvel Público para fins de Moradia, com fundamento no artigo 23, IX da
Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 7º do Decreto Lei nº 271/
1967 e artigos 4º, XI e 15 da Lei Orgânica do Município de Santana do Itararé
(Resolução nº 03/1990), observando os seguintes critérios:

I - a concessão de direito real de uso será gratuita e terá vigência pelo prazo de
15 (quinze) anos contados a partir da assinatura do Termo de Concessão, desde
que os concessionários/contemplados cumpram as obrigações previstas nesta
lei e no Termo de Concessão e utilize o imóvel somente para fins de moradia.

II - a concessão será gravada com cláusula de inalienabilidade, não podendo o
concessionário alienar ou transferir o imóvel ainda que de forma gratuita a terceiros;

III - o imóvel concedido será utilizado exclusivamente para fins de moradia;

IV - a concessão não conferirá ao seu titular a propriedade do bem outorgado,
que se conservará sob propriedade do Município de Santana do Itararé, nem
importará direito de retenção por força das benfeitorias implantadas a qualquer
título no imóvel, conforme dicção do artigo 7º, § 3º do Decreto Lei Federal nº 271,
de 28 de fevereiro de 1967;

V - o imóvel não poderá ser objeto de gravame ou de garantias negociais sob
quaisquer pretextos, por não se integrar ao patrimônio do concessionário;

VI - o imóvel concedido não poderá ser negociado, vendido, alugado, transferido
ou objeto de qualquer negociação gratuita ou onerosa, tampouco poderá ser
utilizado para fins comerciais ou industriais, com exceção das atividades descritas
no §2º deste artigo;

VII - desde a inscrição da concessão, o concessionário fruirá plenamente do imóvel
para os fins estabelecidos no Termo de Concessão e responderá por todos os

encargos civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e
suas rendas;

VIII - a concessão do título será preferencialmente outorgada para a mulher.

§1°. Os concessionários possuem o ônus legal de iniciar a construção de sua
moradia no prazo de 120 (cento e vinte dias) a contar da assinatura do Termos de
Concessão e de concluir a obra no prazo de 03 (três) anos, contados a partir do
último prazo para início da obra, podendo ser prorrogado referido prazo, caso o
concessionário apresente motivo baseado em ato superveniente e imprevisível
(caso fortuito ou força maior). (redação dada pela emenda n°002/2022).

§2º. Nos imóveis concedidos será permitida somente atividade econômica de
pequeno porte conjugada com a utilização predominante do imóvel para fins de
moradia.

Art. 3º.  A concessão de direito real de uso referida no artigo anterior somente
será conferida às famílias cadastradas no Programa Habitacional de Interesse
Social, desde que cumpra os seguintes requisitos:

I - Ser cidadão eleitor e residente no Munícipio de Santana Do Itararé, nos últimos
06 meses contados da publicação desta lei, ficando a comissão instituída para
tal finalidade responsável pela verificação da residência de fato no Município.

II - Estar devidamente cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais –
CADÚNICO, junto à Secretaria de Ação Social do Município de Santana do Itararé;

III - Não ser proprietário, possuidor, promitente comprador ou concessionário de
outro imóvel urbano ou rural;

IV – Não tenha sido beneficiário de algum outro programa habitacional executado
pela União, Estado ou Município;

V - Não possuir renda familiar per capta superior a ½ salário mínimo.

Parágrafo único.  O Termo de Concessão de Direito Real de Uso, que é uma
modalidade de contrato administrativo, submetido ao regime jurídico de direito
público, a ser firmado entre Município/Concedente e o Particular/Concessionário,
deverá conter cláusulas que obriguem o concessionário quanto às seguintes
declarações:

a) que não é possuidor ou proprietário de outro imóvel urbano ou rural;
b) que não foi beneficiário de outro programa habitacional a nível Federal, Estadual
ou Municipal;
c) que possui plena ciência de que referido bem é de propriedade do Município e
que por este motivo não poderá ser alienado ou transferido para terceiros sob
qualquer pretexto, sob pena das sanções civis e criminais;
d) que o imóvel concedido será utilizado somente para os fins de moradia e de
sua família;
e) que deverá iniciar a construção da moradia no prazo de 01 (um) ano a contar
da assinatura do termo contratual, devendo concluir a obra no prazo de 02 (dois)
anos, contados a partir do último prazo para início da obra, podendo ser prorrogado,
caso o concessionário apresente motivo baseado em ato superveniente e
imprevisível (caso fortuito ou força maior);
f) que tem plena ciência das obrigações legais e contratuais estabelecidas e que
se compromete a devolver o imóvel de forma voluntária, caso não cumpra suas
obrigações nos prazos estabelecidos ou venha a dar finalidade diversa ao imóvel.

Parágrafo único.  O concessionário será responsabilizado criminalmente por
eventual falsidade nas declarações descritas nos incisos anteriores, sem prejuízo
da caducidade da concessão.
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Art. 4º.  O termo de concessão de direito real de uso conterá as condições de
manutenção do imóvel e a possibilidade de extinção prévia ao término da
concessão.

Parágrafo único.  A concessão de direito real de uso será extinta:

I - por desistência espontânea do concessionário, onde será convocado seu
suplente;

II - nas hipóteses de transferência, a qualquer título, do uso do imóvel a terceiros;

III - nos casos em que o imóvel deixar de servir de moradia ao concessionário e
sua família;

IV - se houver violação aos termos e condições expressos no termo de concessão;

V - nos casos de qualquer alteração no imóvel, sem o conhecimento da Prefeitura
de Santana do Itararé;

VI - na ocorrência de desvio de finalidade na utilização do imóvel;

VII - caso não observado o disposto no artigo 2º, incisos II, III, V e VI desta Lei.

Art. 5º.  Em caso de extinção da concessão de direito real de uso, o Poder Público
adotará as medidas necessárias para que seja ela averbada na matrícula do
imóvel, nos termos do artigo 167, inciso II, número 29, da Lei Federal nº 6.015/
1973, que dispõe sobre os registros públicos.

Art. 6º.  Havendo extinção da concessão de direito real de uso o imóvel retornará
à posse do Município de Santana do Itararé, que poderá, então, conceder ao
suplente do concessionário, mantendo-se, no entanto, a sua utilização para fins
de moradia e todas as demais obrigações previstas nesta lei.

Parágrafo único.  As acessões e benfeitorias existentes sobre o imóvel não geram
direito à indenização ou qualquer ressarcimento, quando do retorno do imóvel à
posse do Município de Santana do Itararé.

Art. 7º.  A concessão é pessoal e transferível somente por ato causa mortis aos
sucessores hereditários e meeiro.

Art. 8º.  A Administração Pública Municipal registrará em livro próprio as
concessões de direito real de uso, expedindo em favor do beneficiário certidão
de inteiro teor do registro, sem prejuízo das demais exigências registrais.

CAPÍTULO III
DA DOAÇÃO APÓS O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES

PELO CONCESSIONÁRIO

Art. 9º.  Após decorrido o prazo estabelecido de 15 anos, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a doar o imóvel ao concessionário, perfectibilizando a
transferência de todos os poderes e faculdades de proprietário, nos termos do
artigo 17, caput e inciso I, alíneas “b”, “f” e “h”, da Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei
das Licitações).

Parágrafo único.  A doação somente será concretizada após avaliação do imóvel
e apresentação de relatório social ou de vistoria acerca do cumprimento, pelo
concessionário, de todas as condições e obrigações estabelecidas nesta lei, em
especial o disposto no artigo 2º, incisos II, III, V e VI desta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS ISENÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO –

IPTU, IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS E OUTROS TRIBUTOS

Art. 10.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos
concessionários contemplados no referido programa, isenção de pagamento do
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU incidente sobre o imóvel pelo prazo de
05 anos a contar da assinatura do Termo de Concessão de Direito Real de Uso.

Art. 11. É o Poder Executivo igualmente autorizado a conceder às empresas
construtoras contratadas pelos concessionários, isenção do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente sobre as operações relativas
à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura na área destinada
à implantação do programa habitacional de interesse social.

Art. 12.  Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos concessionários do
referido programa, isenção de taxas referentes à expedição de alvará de
construção, alvará de serviço autônomo e habite-se, relativas às unidades
habitacionais vinculadas ao referido programa habitacional de interesse social.

CAPÍTULO V
DA ALIENAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS PÚBLICOS P ARA SUBSIDIAR A

EXECUÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL

Art. 13.  Com o fim de subsidiar a execução do referido programa, que demanda
gastos públicos com projetos de infraestrutura, fica autorizado o Poder Executivo
a alienar mediante procedimento licitatório na modalidade concorrência pública
com ampla concorrência até 30 (trinta) lotes urbanos com áreas de até 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados), com fundamento no artigo 17, inciso I
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Art. 14.  Os imóveis estão inseridos na área das matrículas nº 14.974; 14.975 e
14.976 do Registro de Imóveis da Comarca de Wenceslau Braz/PR.

Art. 15. Os lotes serão previamente avaliados de forma individual, considerando
a sua dimensão, localização e topografia, mediante elaboração de Laudo de
Avaliação pela Comissão de Avaliação de Bens do Município.

Art. 16.  Os numerários oriundos da venda dos imóveis de que trata este capítulo,
serão utilizados exclusivamente para investimentos em infraestrutura urbana no
local de implementação do programa habitacional de interesse social, que alude
o artigo 1º desta lei.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17.  Em observância ao princípio da moralidade administrativa, previsto no
artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e artigo 86 da Lei Orgânica do Município,
fica vedado a participação de funcionários públicos e respectivos cônjuges/
conviventes; agentes políticos e parentes deste até o 1º grau de parentesco no
Programa Habitacional de Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel Público
para Fins de Moradia e no procedimento licitatório, que alude o artigo 13 desta
lei.

Art. 18.  Os imóveis objetos do presente programa habitacional estão inseridos e
identificados no Plano Diretor Municipal (Lei Municipal nº 033/2012) e Lei de Uso
e Ocupação do Solo (Lei Municipal nº 035/2012) como sendo Zona Especial de
Interesse Social – ZEIS.

Art. 19.  Os mapas e memoriais descritivos dos lotes serão confeccionados pelo
Departamento e Engenharia do Município durante a execução do programa.

Art. 20.  Ficam desafetados de sua primitiva condição de bens indisponíveis,
passando à categoria de bens dominiais disponíveis, todos os imóveis descritos
nesta Lei.
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Art. 21. O Município poderá disponibilizar aos concessionários os projetos
arquitetônico e estrutural das habitações.

Art. 22.  O Poder Executivo poderá regulamentar o referido programa habitacional
mediante Decreto.

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EM 18 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº. 011/2022.

SÚMULA:  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR
MEDIANTE LEILÃO, EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM INSERVÍVEL”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
APROVOU E EU JOSÉ DE JESUZ IZAC, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através de
procedimento licitatório, mediante leilão, nos termos do artigo 17, inciso II da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 um equipamento de ultrassonografia
inservível de propriedade do Município de Santana do Itararé/PR.

Parágrafo único:  Trata-se referido bem de um aparelho de ultrassonografia marca
TOSHIBA, modelo Famio 5, SSA-510A, com transdutor linear, convexo e
endocavitário, em bom estado de funcionamento, o qual não possui mais utilidade
para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata do Conselho Municipal de
Saúde de 25 de novembro de 2021 em anexo.

Art. 2º. A Comissão Especial de Avaliação de Bens do Município, devidamente
nomeada pelo Poder Executivo através da Portaria nº 050/2021, avaliou o bem
em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Art. 3º. Para fins de atendimento ao contido no artigo 13, inciso III da Lei Orgânica
do Município de Santana do Itararé, fica desafetada de sua primitiva condição de
bem de uso especial, passando à categoria de bem dominial disponível o
equipamento descrito no parágrafo único do artigo 1º desta lei.

Art. 4º. As despesas decorrentes deste leilão ficarão a cargo dos compradores,
compensando-se os eventuais créditos tributários.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EM 18 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

LEI Nº. 012/2022.

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL
Nº 06/2022”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
APROVOU E EU JOSÉ DE JESUZ IZAC, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. O artigo 3º da Lei nº 06/2022 passará conter a seguinte redação:

“Art. 3º. Os cargos comissionados de Diretor de Escola, Diretor
de CMEI, Coordenador Escolar, Supervisor Escolar,
Coordenador de CMEI, Supervisor de CMEI, as funções
gratificadas previstas nos artigos 53, 54 e 55 da Lei
Complementar nº 08/2013, as previstas no artigo 8º da Lei
Complementar nº 017/2013 e a prevista no artigo 8º da Lei
Complementar nº 041/2019, serão reajustadas em 10,16% (dez
inteiros e dezesseis décimos) com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC acumulado no exercício de
2021”.

Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos
a 01 de março de 2022.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, EM 18 DE
ABRIL DE 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº. 013/2022.

SÚMULA: “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 043/2007 (PLANO DE CARGOS,
CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
APROVOU E EU JOSÉ DE JESUZ IZAC, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica alterado o artigo 31 da Lei Municipal nº 043/2007, o qual passará a
conter a seguinte redação:

“Art. 31. (...).
(...);
§3º - Aos Professores e Educadores de CMEI com jornada de trabalho
correspondente a 20 horas semanais em função de docência, admitir-
se-á jornada suplementar de mais um turno de 20 horas semanais,
pelo prazo máximo de 180 dias, para atender substituições temporárias
de outros docentes, cujo vencimento básico corresponderá ao valor
da referência inicial do nível em que se encontra”.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EM 18 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal
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LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2022.

SÚMULA: “INSTITUI O PROGRAMA DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,
NEGRAS OU SIMILARES NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ/PR E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
APROVOU E EU JOSÉ DE JESUZ IZAC, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Esta Lei institui o Programa de Limpeza de Fossas Sépticas, Negras ou
Similares no Município de Santana do Itararé/PR, a ser prestado pelo Município
mediante o pagamento de taxa de serviço público, visando assegurar o acesso à
limpeza de fossas sépticas, negras e similares à população que não seja servida
de rede de esgotamento sanitário em suas residências.

Art. 2º. O serviço de limpeza de fossas sépticas, negras ou similares prestado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento poderá ser realizado
por meio da utilização de veículo próprio, cedido ou alugado mediante a realização
de procedimento licitatório.

Art. 3º. O serviço de limpeza de fossa séptica, negras ou similares será realizada
mediante pagamento prévio de documento de arrecadação municipal - DAM,
correspondente a ½ (meio) UFM (Unidade Fiscal do Município).

§1º. O prazo para a realização do serviço descrito no caput é de 15 (quinze) dias
a contar da comprovação do efetivo pagamento da tarifa, podendo ser prorrogado
uma única vez por igual período em caso de excesso de serviço ou falta de pessoal
para a realização do serviço.

§2º. Os serviços solicitados serão executados mediante cronograma de
atendimento a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Saneamento.

§3º. O atendimento aos interessados se dará sem que prejudique qualquer
andamento no desempenho dos serviços públicos.

Art. 4º. Será isenta da tarifa descrita no artigo 3º, no caso de vulnerabilidade
social do requerente mediante Laudo da Assistência Social do Município, que
ateste o preenchimento dos seguintes requisitos:

I – Estar inscrito no cadastro único do governo Federal (CADÚNICO);
II – Possuir renda familiar de ½ salário mínimo per capta, a qual deverá ser
comprovada mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Guia de Recolhimento para a Previdência Social ou outro documento equivalente;

Art. 5º. Na execução do serviço de limpeza de fossas deverão ser observados as
normas técnicas ambientais de destinação dos dejetos sanitários, sendo que em
caso de terceirização do serviço, o mesmo deverá possuir ainda as devidas
licenças de funcionamento e operação.

§1º. A limpeza de fossas realizadas diretamente ou mediante terceirização do
serviço pelo Município autoriza o despejo dos dejetos nas estações de tratamento
de esgoto sanitário pertencente ao Município de Santana do Itararé.

§2º. O despejo irregular de dejetos sanitários em via e logradouros públicos ou
em locais inadequados ou não autorizados que coloquem em risco a saúde da
população ou o meio ambiente, acarretará ao infrator a cominação de multa de
10 a 500 UFM, a depender da dimensão do dano ambiental sem prejuízo das
demais sanções ambientais e criminais prescritas em lei específica.

Art. 6º. A fiscalização será realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Saneamento em conjunto com a Vigilância Sanitária, podendo qualquer deles
aplicar as sanções previstas nesta Lei.

Art. 7º.  No cumprimento da fiscalização de que trata o caput deste artigo, a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento deverá:

I – Apurar as denúncias de que tiver ciência acerca do programa instituído por
esta Lei;
II – Expedir Notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão;
III – Suspender, interromper ou rescindir contratos com empresas de auto fossa
que descumpram as determinações legais e com o estipulado em contrato;
IV – Impedir a realização de limpeza de fossas por empresas de auto fossa não
contratadas ou autorizadas a executar serviços no Município ou que não dê a
destinação final correta dos dejetos sanitários decorrentes da limpeza das fossas
sépticas, negras e simulares;
V - Aplicar penalidades de acordo com a gravidade da infração cometida.

Art. 8º. O referido programa é aplicável às unidades de consumo residenciais
sendo extensíveis as unidades de consumo comerciais desde que a limpeza das
fossas se limite aos dejetos provenientes do esgotamento sanitário, sendo proibida
a limpeza de resíduos, dejetos e efluentes industriais.

Parágrafo único.  O descumprimento do contido no caput deste artigo implica na
imposição de multa de 05 UFM (cinco Unidade Fiscal do Município), por violação,
podendo ser dobrada em caso de reincidência.

Art. 9º.  É proibida a utilização dos dejetos de esgotamento sanitários provenientes
da limpeza de fossas sépticas, negras ou similares em áreas de pastagens ou
agrícola, como fertilizante.

Parágrafo único.  A não observância do contido no caput de artigo acarreta a
imposição de multa de 05 UFM (cinco Unidade Fiscal do Município) por violação,
podendo ser dobrada em caso de reincidência.

Art. 10. O descumprimento das disposições estabelecidas nesta Lei e das normas
dela decorrentes sujeitam aos infratores as seguintes penalidades:

I - Advertência;
II - Multa;
III - suspensão da atividade até a sua regularização;
IV - Rescisão contratual;
V - Retenção ou apreensão do caminhão auto fossa;
VI - Embargo da atividade.

§1º. A autoridade competente, ao lavrar a notificação ou o auto de infração, aplicará
as penalidades estabelecidas neste artigo aos infratores, observando:

I - A gravidade dos fatos, os motivos que levaram ao cometimento da infração e
suas consequências para a saúde da população e para o meio ambiente; e
II - Os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento desta Lei.

§2º. A reincidência do ato infracional implica no pagamento da multa em dobro,
sem prejuízos das demais sanções previstas na legislação ambiental.

§3º. As multas serão aplicadas cumulativamente quando o infrator cometer,
simultaneamente, duas ou mais infrações.

§4º. A quitação da multa não exime o infrator de reparar o dano causado nem de
cumprir as demais obrigações dispostas na legislação ambiental pertinente.
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Art. 11. Cabe recurso administrativo das sanções aplicadas pela autoridade
competente nos termos da legislação municipal.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará por meio de decreto os procedimentos
necessários para efetivação desta Lei.

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

GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, EM 18 DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 027/2022.

SÚMULA:  “PRORROGA A VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO Nº 001/2021 EM 06 MESES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, ESTADO DO PARANÁ,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ITEM 13.4 DO EDITAL DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021;

DECRETA

Art. 1º.  Fica prorrogada a validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/
2021 em 06 (seis) meses.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, EM 18
DE ABRIL DE 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 156/2022

O Senhor JOSÉ DE JESUZ IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar a servidora pública municipal Valdete do Carmo Laudelino
Kososki, matriculada sob o nº 21372, do cargo de provimento em comissão de
Chefe da Divisão Municipal de Compras.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 18 de abril de 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 157/2022

O Senhor JOSÉ DE JESUZ IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar a pedido o servidor Marcos Paulo de Souza, investido no
cargo de Motorista, matriculado sob nº 21013.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 18 de abril de 2022.

JOSÉ DE JESUZ IZAC
PREFEITO MUNICIPAL
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