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DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA - PR
A r t i g o 3 7 d a C o n s t i t u i ç ã o F e d e r a l / A r t i g o 1 5 3 d a L e i O r g â n i c a M u n i c i p a l /
C r i a d o d e A c o r d o c o m a L e i M u n i c i p a l 2 6 0 3 / 2 0 1 6 / R e g u l a m e n t a d o p e l o D e c r e t o 4 5 2 / 2 0 1 6

Art. 6º. Fica ressalvado ao Município de Jaguariaíva o direito de 
modificar os critérios previstos na presente Lei com base em seu poder discricionário a 
qualquer tempo. 

 
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas às disposições em contrário.  
 

Paço Municipal, 23 de julho de 2021. 
 

ALCIONE LEMOS 
Prefeita Municipal 

LEI nº. 2864/2021 
 

EMENTA: Fica autorizado a Chefe do Poder Executivo a 
proceder a Outorga de uso dos espaços públicos 
existentes, com ou sem edificações e não abrangidos 
por Leis específicas e dá outra providencias. 

 
AUTORIA:  Poder Executivo Municipal. 
 
A Câmara Municipal de Jaguariaíva Aprovou e eu, Prefeita 

Municipal, na forma do disposto no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 
29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº 4.320/64, SANCIONO a seguinte LEI: 

 
Art. 1º. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo, a 

conceder Direito Real de Uso, Concessão e/ou Permissão dos espaços públicos municipais 
com ou sem edificações, mediante procedimento licitatório, nos termos da Lei n°. 8666/93, e 
artigo 78, §1°. da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais inerentes ao assunto. 

 
§1°. O valor de contrapartida pela concessão do direito 

real de uso, concessões e/ou permissões dos espaços públicos levará em conta a metragem a 
ser fixada em edital de licitação, onde o preço apurado do metro quadrado, de acordo com as 
determinações exigidas em Lei, será reajustado anualmente de acordo com o Índice de Preço 
ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro Índice que o substitua, podendo ainda ser vinculado a 
Unidade Fiscal Municipal - UFM. 

 
§2°. A presente Lei regerá em conjunto com as Leis já 

existentes, desde que não conflitantes, e em caráter complementar, as Concessões, Permissões 
e outros institutos jurídicos que permeiam a utilização dos imóveis destinados à 
implementação da atividade industrial e comercial em Jaguariaíva, bem como sua expansão, e 
instalação de novos grupos empresariais nos mais diversos ramos. 

 
Art. 2º As Concessões, Permissões e outros institutos 

jurídicos afins, poderão resolver-se a qualquer tempo desde que os 
Concessionários/Permissionários dê aos imóveis, destinações diversas das estabelecidas no 
§2°, do artigo 1º, desta Lei, ou interrompa o funcionamento da empresa por mais de 01 (um) 
ano, sem justificativa plausível. 

Parágrafo Único. Ocorrendo as hipóteses previstas no 
caput deste artigo, os imóveis, bem como suas benfeitorias, serão revertidos ao patrimônio 
público, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
direito a indenização e retenção, ficando o Concessionário/Permissionário obrigado a 
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, e não o fazendo será tido como esbulhador da 
posse, sujeito a ação possessória própria bem como a indenização por perdas e danos. 

 
Art. 3º O objeto das Concessões e/ou Permissões não 

poderão, sem a anuência do Município de Jaguariaíva, ser cedido, locado, transferido, 
penhorado ou de qualquer forma onerado ou concedido no todo ou em parte a terceiros sob 
pena de revogação da concessão. 

 
§1°. Havendo encargos sobre o imóvel que será objeto de 

concessão e/ou permissão, esses serão transferidos com o imóvel, não podendo deles se 
desvencilhar, sob pena de revogação da concessão. 

 
§2°. Ocorrendo a transferência dos imóveis que serão 

objeto de concessão e/ou permissão, o cessionário/permissionário automaticamente sub-roga-
se aos encargos que recaírem sobre o bem e sua utilização. 

 
Art. 4º. Qualquer edificação a ser feita no referido espaço 

deverá ser previamente aprovada pela Secretaria competente da Prefeitura, ficando 
incorporado ao imóvel por ocasião do término ou do cancelamento da Concessão, sem direito 
a indenização. 

Art. 5º. Ao Município é reservado o direito de vistoriar as 
áreas concedidas/permissionadas sempre que julgar conveniente, determinando as 
providências que entender oportunas e necessárias para sua preservação, fiscalizando, 
outrossim, o uso do mesmo. 

 
Art. 6º. Os Concessionários e/ou Permissionários ficam 

obrigados a respeitar e obedecer às normas sociais emanadas do Poder Público Concedente, 
bem como qualquer outra que seja inerente ao negócio a ser implementado ou existente, 
principalmente as Normas de Direito Ambiental. 

 
Art. 7°. Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a 

elaborar e firmar todos os Atos inerentes para a concretização da Concessão e/ou Permissão 
de Direito Real de Uso, uma vez que existem interesse e finalidade pública para o ato. 

 
Art. 8º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por 

conta de recursos orçamentários próprios do Município, suplementados se necessário. 
 
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Paço Municipal, 23 de julho de 2021. 

 
ALCIONE LEMOS 
Prefeita Municipal 

DECRETO nº. 467/2021 
 

A Prefeita Municipal de Jaguariaíva, Estado do Paraná, 
Senhora ALCIONE LEMOS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, 
inciso II da Constituição Federal, artigo 67 incisos X, XI da Lei Orgânica do Município, 

 
Considerando as medidas de enfrentamento da doença 

infectocontagiosa COVID-19, causada pelo “Novo Coronavírus”, e a necessidade de 
reavaliação periódica das medidas adotadas no âmbito do Município de Jaguariaíva; e 

 
Considerando a tentativa de se priorizar o controle da 

doença no âmbito do Município de Jaguariaíva; e 
 
Considerando a priorização da Saúde Pública, pautada em 

parâmetros e estudos técnicos do Comitê de Operações Emergenciais, instituído pelo 
Decreto Municipal nº. 116/2020 de 30 de março de 2020; e  

 
Considerando a necessidade de manutenção de algumas 

medidas restritivas com a finalidade de contenção da propagação do COVID-19; e   
 
Considerando o levantamento realizado com pais e 

familiares de alunos da rede pública municipal de ensino, relativamente ao retorno das 
aulas; e 

 
Considerando a decisão conjunta do Comitê Municipal de 

Retorno às Aulas e do Comitê de Operações Emergenciais para Enfrentamento da 
COVID-19 - COE,   

 

DECRETA 
 

Art. 1°. Ficam suspensas as aulas presenciais em todos os 
estabelecimentos de Ensino Público Municipais até a data de 30 de julho de 2021. 
 

Art. 2º. O retorno às aulas dos estabelecimentos públicos 
Municipais ocorrerá a partir do dia 02 de agosto de 2021, na modalidade híbrida, a qual 
será implantada gradativamente, conforme cronograma da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SMECEL. 

 
Art. 3º. Será realizada reanálise da situação epidemiológica 

em âmbito municipal, para fins de alteração ou manutenção do disposto neste Decreto,  
de acordo com a evolução do número de casos. 

 
Art. 4º. Fica recomendado às instituições de Ensino 

Particular, localizadas no Município de Jaguariaíva a adotarem o sistema híbrido. 
 

Art. 5º. Os alunos que não optarem pelo ensino 
híbrido/presencial será aplicado o que dispõe o Decreto nº. 181/2021. 

 

Art. 6º. Ficam revogadas às disposições em contrário, em 
especial o Decreto nº. 380/2021 e art. 10 do Decreto nº. 181/2021. 

 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na presente data. 

 
Art. 8º. Publique-se. Registre-se. Anote-se. 

 

Gabinete da Prefeita, 22 de julho de 2021. 
 

ALCIONE LEMOS 
Prefeita Municipal 

 
JOSIAS ZACHAROW PEDROSO 

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 
 

BRUNA SILVA MIRANDA 
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento 

 
TANIA MARISTELA MUNHOZ 

Secretária Municipal de Negócios Jurídicos 
 

AMÁLIA CRISTINA ALVES  
Secretária Municipal de Saúde 

 
ERLA MARIA RIBEIRO DE MELLO  

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2021

EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI, DEFINAS NO ARTIGO 3º 
E ARTIGO 18º AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 

LEI COMPLEMENTAR 147/2014

OBJETO: Aquisição de material permanente para o PTTS -
Projeto de Trabalho Técnico Social no Conjunto Habitacional 
Rouxinol e Arapongas.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09h30min do dia 26 

de julho de 2021 às 08h00min do dia 06 de agosto de 2021.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 

08h30min às 08h59min do dia 06 de agosto de 2021.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min 
do dia 06 de agosto de 2021.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo 
poderá ser examinado através da Plataforma onde será 
processado Bolsa de Licitações e Leilões – BLL: 
http://bllcompras.com/ ou através do link
http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/. 
Maiores Informações: e-mail compras@jaguariaíva.pr.gov.br.

Jaguariaíva, 22 de julho de 2021.
DENEVAL BUENO NETO

Pregoeiro

LEI nº. 2863/2021 
 

EMENTA: Dispõe sobre a concessão de horário gratuito na 
Rádio 99,7 FM – Jaguariaíva, às Instituições 
Religiosas do Município. 

 
AUTORIA:  Poder Executivo Municipal. 

 
A Câmara Municipal de Jaguariaíva Aprovou e eu, Prefeita 

Municipal, na forma do disposto no artigo 67 da Lei Orgânica do Município, promulgada em 

29 de novembro de 2002 e Lei Federal nº 4.320/64, SANCIONO a seguinte LEI: 
 
Art. 1º. Fica garantida a concessão de horário gratuito na Rádio 

Jaguariaíva 99,7 FM, a todas as Instituições de cunho religioso com sede no Município. 
 
Art. 2°. A concessão diz respeito ao tempo de 60 (sessenta) 

minutos diários, em horário a ser reservado pela Rádio Municipal na grade de programação, 
para que as Instituições Religiosas criem conteúdo em conformidade com os preceitos de sua 
entidade. 

 
§1º. Ficam as Instituições Religiosas abrangidas pela presente 

Lei sujeitas a todas as normativas e dispositivos que regem a Programação gratuita em rádios 
no país, bem como obrigadas a dar atendimento aos princípios da Administração Pública de 
modo geral. 

 
§2º. O conteúdo da programação exibida nos horários gratuitos, 

é de única e exclusiva responsabilidade das entidades participantes, as quais deverão abster-se 
de divulgar mensagens de cunho político e/ou atentatório a legislação de modo geral. 

 
§3º. A entidade religiosa deverá levar até a sede da Rádio 

Jaguariaíva à mídia finalizada, em formato compatível e em até 24 (vinte e quatro) horas de 
cada exibição. 

 
Art. 3º. As Instituições religiosas que tenham interesse em 

participar do programa de concessão de horário gratuito a que se refere esta Lei, deverão 
comparecer na sede da Secretaria Municipal de Comunicação Social - SECOM, situada na 
Travessa Silvério Carneiro, nº 03, Bairro Cidade Alta, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) 
dias após a publicação desta Lei, a fim de realizarem o cadastro necessário para a 
participação. 

 
Art. 4º. Para fins de enquadramento nos dispositivos desta Lei 

consideram-se Instituições Religiosas aquelas destinadas a expressão do pensamento 
filosófico e da liberdade de crença, independentemente da corrente doutrinária aplicada. 

 
Art. 5º. As despesas eventualmente decorrentes desta Lei 

ocorrerão por conta de Dotação Orçamentária própria ou específica prevista na Unidade 
Orçamentária de cada Exercício Financeiro. 
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Diário Oficial Eletrônico do Município de Jaguariaíva

Artigo 37 da Constituição Federal / Artigo 153 da Lei Orgânica do Município de 

Jaguariaíva/PR - Criado de acordo com a Lei Municipal 2603/2016 / Regulamentado pelo 

Decreto 452/2016.

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Rua Leônidas Ferreira de Barros, s/nº - Cidade Alta

Fone: (43) 3535-5638

E-mail: comunicacao@jaguariaiva.pr.gov.br

Rosana Araujo Lopes - MTB. nº 3194 - PR
Jornalista Responsável

E
M

 B
R

A
N

C
O

E
M

 B
R

A
N

C
O

E
M

 B
R

A
N

C
O

E
M

 B
R

A
N

C
O

E
M

 B
R

A
N

C
O

E
M

 B
R

A
N

C
O

E
M

 B
R

A
N

C
O

E
M

 B
R

A
N

C
O

EM
 B

RANCO


		2021-07-23T16:54:17-0300




