
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

LEI Nº 862, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Lucian Aluísio Dierings

Marlon Júnior Montanha

Prefeito Municipal

Secretário de Administração

Rua Curitiba, 657 - Centro
Ouro Verde do Oeste - PR.

Cep: 85933-000.

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br

Certificação Digital ICP-BRASIL
A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura 
Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições. Sendo assim, são considerados 
legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais 
é possível anexar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.

(45) 3251-8000

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
DE OURO VERDE DO OESTE

LEI Nº 862, DE 20 DE JANEIRO DE 2021

Ano I Edição nº 106Ouro Verde do Oeste, 30 de Agosto de 2021

Sumário

A Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado por meio do site

www.ouroverdedooeste.pr.gov.br

Página 2

Lei nº 886/2021 ................................................................................................................................................................................. Página 02
Decreto nº 066/2021 ...................................................................................................................................................................... Página 02
Decreto nº 067/2021 ...................................................................................................................................................................... Página 03
Aviso Pregão Presencial nº 036/2021 ...................................................................................................................................... Página 03
Aviso Pregão Eletrônico nº 023/2021 ...................................................................................................................................... Página 03

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 886, DE 30 DE AGOSTO DE 2021

Procede à afetação de áreas pertencentes ao pa-
trimônio do Município de Ouro Verde do Oeste.

O POVO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, por seus representantes na 
Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu 
nome, atendendo ao § 5º do art. 142 da Lei Orgânica do 
Município, sanciona a seguinte: L E I

Art. 1º Esta Lei procede à afetação de áreas perten-
centes ao patrimônio do Município de Ouro Verde do Oeste.

Art. 2º Ficam afetadas as seguintes áreas pertencen-
tes ao patrimônio do Município de Ouro Verde do Oeste, 
situadas no Loteamento “Eco Parck”, implantado no Lote 
Rural nº 901, da Gleba 5-A, Colônia “B”, Santa Helena e Sol 
de Maio, com área de 96.800m² (noventa e seis mil e oito-
centos metros quadrados), oriundo do desmembramento do 
Lote Rural nº 08/09-B, situado no Município de Ouro Verde 
do Oeste, Matrícula nº 19.104 do 2º Serviço de Registro de 
Imóveis da Comarca de Toledo/PR: 

I – como bem de uso comum do povo, em conformi-
dade com o artigo 16, combinado com o artigo 27 da Lei nº 
487/2008, a área de 25.791,34m² (vinte e cinco mil, sete-
centos e noventa e um metros e trinta e quatro decímetros 
quadrados), objeto da Matrícula nº 23.558 do 2º Serviço de 
Registro de Imóveis da Comarca de Toledo/PR, equivalente 
a 26,64% (vinte e seis inteiros e sessenta e quatro centési-
mos por cento) da área loteada, destinada ao sistema viário 
do Loteamento;

II – como bem de uso comum do povo, em confor-
midade com o artigo 16, combinado com o artigo 27 da Lei 
nº 487/2008, a área de 7.744,00m² (sete mil, setecentos e 
quarenta e quatro metros quadrados), objeto da Matrícula 
nº 23.559 do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca 
de Toledo/PR, equivalente a 8% (oito inteiros por cento) da 
área loteada, destinada a área verde e área de preservação 
permanente do Loteamento;

III – como bens de uso especial, em conformidade com 
o artigo 16, combinado com o artigo 27 da Lei nº 487/2008, 
os seguintes imóveis, com área total de 6.776,00m² (seis mil 
setecentos e setenta e seis metros quadrados), equivalente 
a 7% (sete inteiros por cento) da área loteada, identificados 
na planta do loteamento como áreas de uso institucional:

a) lote urbano nº 02 da quadra nº 01, com área de 
4.762,01m² (quatro mil, setecentos e sessenta e dois metros 
e um decímetro quadrado), objeto da Matrícula nº 23.561 do 
2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo/PR;

b) o lote urbano nº 01 da quadra nº 08, com área de 

2.013,99m² (dois mil, treze metros e noventa e nove decíme-
tros quadrados), objeto da Matrícula nº 23.656 do 2º Serviço 
de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo/PR.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO 
VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 30 de agosto de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

DECRETO Nº 066, DE 25 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Su-
plementar no montante de R$ 15.000,00 (quin-
ze mil reais), no orçamento do Município, para 
o exercício financeiro de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE 
DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 861 de 
11/12/2020, publicada em 19/12/2020, D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no 
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para reforço 
da seguinte dotação orçamentária:
07 - SECRETARIA DE SAUDE
003 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0011.2040 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais
119 - 3.1.90.16.00.00 - outras despesas variáveis - pessoal 
civil R$ 15.000,00
Fonte: 303

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito a ser aberto con-
forme o artigo anterior será utilizado, de conformidade com 
§ 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 
1964, o recurso proveniente da anulação parcial/total da se-
guinte dotação orçamentária:
07 - SECRETARIA DE SAUDE
003 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0011.2040 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais
113 - 3.1.90.11.00.00 - vencimentos e vantagens fixas – 
pessoal civil R$ 15.000,00
Fonte: 303

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO 
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VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 25 de agosto de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

DECRETO Nº 067, DE 26 DE AGOSTO DE 2021

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, imóveis localizados nesta 
cidade de Ouro Verde do Oeste.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe foram conferidas pelo inciso XV do artigo 55 e 
a alínea “d” do inciso I do caput do artigo 61 da Lei Orgânica 
do Município de Ouro Verde do Oeste e o artigo 6º do De-
creto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941;

CONSIDERANDO o Ofício nº 004/2021, de 13 de 
agosto de 2021, da Assessoria de Planejamento do Muni-
cípio que indica a disposição de área para a necessária im-
plantação de novo Cemitério Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, nos termos das alíneas “h” e “m” do artigo 
5º do Decreto-Lei nº 3.365/1941, os seguintes imóveis: 

I - chácara urbana nº 03, com área de 4.200,00m² 
(quatro mil e duzentos metros quadrados), situada na sede 
do Município de Ouro Verde do Oeste, com confrontações: 
Norte, limita-se com a Chácara Urbana nº 06, numa exten-
são de 84,00 metros; Leste, limita-se com a Rua Rio Bran-
co, numa extensão de 50,00 metros; Sul, limita-se com a 
Rua Washington, numa extensão de 84,00 metros; Oeste, 
limita-se com a Rua Paraíba, numa extensão de 50,00 me-
tros; sem benfeitorias; Matrícula nº 8.207, do 2º Serviço de 
Registro de Imóveis da Comarca de Toledo/PR;

II - chácara urbana nº 06, com área de 4.200,00m² 
(quatro mil e duzentos metros quadrados), situada na sede 
do Município de Ouro Verde do Oeste, com confrontações: 
Norte, limita-se com a chácara urbana nº 11, numa exten-
são de 84,00 metros; Leste, limita-se com a Rua Rio Bran-
co, numa extensão de 50,00 metros; Sul, limita-se com a 
Chácara Urbana nº 03, numa extensão de 84,00 metros; 
Oeste, limita-se com a Rua Paraíba, numa extensão de 
50,00 metros; sem benfeitorias; Matrícula nº 8.210, do 2º 
Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Toledo/PR.

Parágrafo único. Os imóveis referidos neste artigo 
destinar-se-ão à instalação de Cemitério Municipal.

Art. 2º Na aplicação das normas contidas neste De-
creto, poderá ser alegado o instituto de urgência, confor-
me preceitos estabelecidos pelo artigo 15 do Decreto-Lei 
nº 3.365/1941, com as alterações procedidas pela Lei nº 
2.786/1956.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação do dis-
posto neste Decreto correrão por conta de dotação orça-
mentária específica. 

Art. 4º Fica a Assessoria Jurídica da Municipalidade 
autorizada a adotar todas as medidas necessárias e cabí-

veis à desapropriação dos imóveis de que trata este Decre-
to. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO 
VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 26 de agosto de 2021.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRE-
SENCIAL N° 036/2021

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do 
Paraná, torna público que estará realizando a abertura do 
certame licitatório PREGÃO PRESENCIAL n° 036/2021, do 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 14 de Setembro de 
2021 às 08h30min, na sala de reuniões do Paço Municipal 
estabelecido à Rua Curitiba, nº 657, Centro, CEP 85933-
000, Munícipio de Ouro Verde do Oeste/PR, tendo por obje-
to o registro de preços, visando futura e eventual aquisição 
de materiais de construção civil, hidráulico, metalúrgico, 
pintura, grama e ferramentas leves para atender pequenas 
obras nos prédios públicos pertencentes ao Município de 
Ouro Verde do Oeste/PR. O edital completo encontra-se 
disponível no departamento de licitação no endereço su-
pracitado, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 
17h30min, ou através do site https://www.ouroverdedooes-
te.pr.gov.br/licitacao/. Maiores informações pelo telefone 
(45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELE-
TRÔNICO N.º 023/2021

O Município de Ouro Verde do Oeste, Estado do 
Paraná, torna público que estará realizando a abertura do 
certame licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2021, é 
a aquisição de camisetas de manga curta e bermudas, 
que farão parte do uniforme escolar para os alunos da 
rede municipal de ensino. Abertura, avaliação das propos-
tas e disputa, no dia 16 de Setembro de 2021, a partir das 
08h31min na plataforma da “bll.org.br”. 

- O edital completo encontra-se disponível no site 
https://www.ouroverdedooeste.pr.gov.br/licitacao/, ou por 
meio do site https://www.bll.org.br, Maiores informações 
pelo telefone (45) 3251-8000, ramais 8074, 8079 e 8080.

Lucian Aluísio Dierings Marlon Júnior Montanha
Prefeito Municipal Secretário de Administração

E-mail: documentacao@ouroverdedooeste.pr.gov.br
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