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ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 909, DE 28 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar e Especial no montante de R$ 
2.606.110,32 (dois milhões, seiscentos e seis 
mil, cento e dez reais, trinta e dois centavos), 
no orçamento do Município, para o exercício 
financeiro de 2022.

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, sanciona a seguinte: L E I

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir Crédito Adicional Suplementar e Especial, no montan-
te de R$ 2.606.110,32 (dois milhões, seiscentos e seis mil, 
cento e dez reais, trinta e dois centavos), para reforço das 
seguintes dotações orçamentárias:

05 - SECRETARIA RODOVIARIO MUNICIPAL
001 - Departamento De Manutenção
26.782.0008.1023 - Ampliação da frota do Setor Rodoviário
--- - 4490.52.00 – equipamentos e material permanente R$ 
608.589,03
Fonte: 1067 – Conv. MAPA 918829/21 - EQUIPAMENTOS

08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
001 – Departamento de Educação
12.361.0014.2055 – Manutenção do Depto de Educação
234 - 3390.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica R$ 6,00
Fonte: 103
12.361.0014.2059 - Convenio Transporte Escolar Estadual
245 - 3390.30.00 – material de consumo R$ 45.984,84
Fonte: 137
12.361.0014.2057 - Pnate Federal
241 - 3390.30.00 – material de consumo R$ 43.473,42
Fonte: 119

09 - SECRETARIA DE DESENCOLVIMENTO ECONOMI-
CO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
001 - Departamento de Industria, Comércio e Turismo
04.122.0016.2068 - Consórcio Intermunicipal de Desenvol-
vimento - CIDERSOP
347 - 3371.70.00.00 - rateio pela participação em consórcio 
público R$ 1.500.000,00
Fonte: 000
002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AM-
BIENTE
Fonte de recurso

20.605.0016.2076 - Manutenção do Departamento de Agri-
cultura e Meio Ambiente
--- - 4440.42.00 – auxílios a municípios R$ 78.057,03
Fonte: 000

12 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
001 - Encargos Gerais do Município
28.846.0001.0111 - Manutenção das Aposentadorias
457 - 3.1.90.01.00.00 – aposente. do rpps, res. Remun. Ref. 
Militares R$ 330.000,00
Fonte: 550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária

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, os seguintes recursos:

I - provenientes do superávit financeiro de exercício 
anterior das seguintes fontes:

Fonte: 103 – Educação 5%, no valor de R$ 6,00 (seis reais);

Fonte: 550 – Fundo Previdência no valor de R$ 330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais).

Fonte: 119 – PNATE, no valor de R$ 43.473,42 (quarenta e três 
mil, quatrocentos e setenta e três reais, quarenta e dois centavos).

Fonte: 137 – PETE, no valor de R$ 45.984,84 (quarenta e cinco 
mil, novecentos e oitenta e quatro reais, oitenta e quatro centavos.

Fonte: 000 – Livre, no valor de R$ 1.578.057,03 (um milhão, du-
zentos e setenta e oito mil cinquenta e sete reais, três centavos).

II - proveniente do excesso de arrecadação da se-
guinte fonte:

Fonte: 1067 - CONV MAPA 918829/2021 - EQUIPAMEN-
TOS, no valor de R$ 608.589,03 (seiscentos e oito mil, qui-
nhentos e oitenta e nove reais, três centavos) na receita 
1717.99.01.01.00.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 28 de 
janeiro de 2022.

LUCIAN ALUÍSIO DIERINGS
Prefeito do Município de Ouro Verde do Oeste/PR
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LEI Nº 910, DE 28 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a contratação, por tempo deter-
minado, de pessoal para atender à necessida-
de temporária de excepcional interesse públi-
co.

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, sanciona a seguinte: L E I

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a contratação, por tem-
po determinado, de pessoal para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público.

Art. 2º Para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 
artigo 37 da Constituição Federal, a administração direta do 
Município de Ouro Verde do Oeste poderá efetuar a contra-
tação de pessoal, por tempo determinado, nas condições e 
prazos previstos nesta Lei.

Art. 3º Considera-se necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público:

I – assistência a situações de calamidade pública;
II – combate a surtos endêmicos e sua prevenção;
III – admissão de professores e servidores de esta-

belecimentos da rede municipal de ensino, nas hipóteses 
previstas nesta Lei; 

IV – atendimento de convênios e programas a serem 
desenvolvidos em parceria com outros entes públicos ou 
órgãos da administração direta ou indireta, cuja execução 
não seja possível com o pessoal já vinculado ao Município; 

V – admissão de profissionais médicos e demais ser-
vidores da área de saúde, nas hipóteses previstas nesta 
Lei;

VI – admissão de servidores para o atendimento de 
obrigações legais ou judiciais, cujo descumprimento possa 
ocasionar prejuízo significativo ao Município;

VII – as situações previstas no art. 246 da Lei nº 100, 
de 25 de novembro de 1993, naquilo que não dispuser a 
presente Lei.

§ 1º A contratação de servidores referidos nos incisos 
III e V do caput deste artigo será efetuada exclusivamente 
para suprir a falta de pessoal em decorrência de aposenta-
doria, de exoneração, de licenças legalmente concedidas 
e para o atendimento de outras demandas e serviços pela 
administração municipal, quando e enquanto não seja pos-
sível ou haja vedação legal para a admissão de servidores 
efetivos. 

§ 2º As admissões de que trata esta Lei somente po-
derão ser efetuadas para cargos já existentes nas Estrutu-
ras de Cargos do Plano de Cargos, Vencimentos e Carrei-
ras dos servidores públicos municipais.

Art. 4º O recrutamento do pessoal a ser contratado 
na forma desta Lei será feito através de processo seletivo 
simplificado, mediante a publicação do respectivo edital no 
órgão de comunicação oficial do Município, com antecedên-
cia mínima de cinco dias.

§ 1º Os candidatos inscritos no processo seletivo sim-
plificado, considerando a natureza e as atribuições da fun-
ção a ser preenchida, poderão ser submetidos às seguintes 
modalidades de avaliação, isolada ou cumulativamente:

I – análise curricular;
II – avaliação escrita;
III – avaliação prática;
IV – aptidão física e/ou psicológica;
V – análise de experiência profissional.

§ 2º A contratação de pessoal para atender às situa-
ções de calamidade pública e de surtos endêmicos já ins-
talados prescindirá de processo seletivo, bastando a con-
vocação através de qualquer outro meio de comunicação, 
devidamente comprovado. 

Art. 5º As contratações serão feitas por tempo deter-
minado, observando-se os seguintes prazos:

I – até seis meses, no caso dos incisos I e II do art. 3º;
II – até doze meses, nos casos dos demais incisos 

do art. 3º;
III – até a posse de novos servidores admitidos por 

Concurso Público. 

§ 1º Permanecendo a necessidade que gerou a con-
tratação na forma da presente Lei, os prazos estabelecidos 
neste artigo poderão ser prorrogados por uma única vez e 
até a vigência prevista no contrato original, desde que não 
ultrapasse o limite máximo de 02 (dois) anos.

§ 2º As prorrogações devem ser formalizadas em ter-
mo aditivo ao contrato inicial, através de Ato da Administra-
ção Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do termo 
final de vigência do contrato e plenamente demonstrada 
a necessidade de prorrogação da contratação nos termos 
desta Lei.

Art. 6º As contratações deverão ser solicitadas pelos 
Secretários Municipais, através de ofício dirigido ao Chefe 
do Poder Executivo, contendo:

I – justificativa pormenorizada sobre a necessidade 
da contratação;

II – caracterização da temporariedade do serviço a 
ser executado nos termos desta Lei;

III – peculiaridades relativas às funções a serem 
exercidas pelos contratados na forma desta Lei, como a 
carga horária semanal número de horas, salário e/ou con-
traprestação, local da prestação do serviço e possíveis ne-
cessidades de deslocamento da sede e de pagamento de 
adicionais decorrentes da natureza da atividade a ser de-
senvolvida;

IV – a estimativa de custos da contratação, a origem 
e a disponibilidade dos recursos financeiros e orçamentá-
rios necessários às contratações;

V – pronunciamentos da Secretaria Municipal de Ad-
ministração e da Assessoria de Planejamento.

§ 1º A Secretaria Municipal de Administração emitirá 
informações técnicas sobre a função a ser desenvolvida, 
salário e/ou contraprestação bem como sobre a necessida-
de da contratação dentro do previsto na presente Lei.

§ 2º A Secretaria Municipal de Finanças emitirá in-
formação sobre o impacto financeiro das solicitações, bem 
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como sobre a disponibilidade financeira de recursos para 
a realização das contratações solicitadas, além de emitir 
informações, se for o caso, sobre o orçamento e programa-
ção financeira.

§ 3º As estimativas e pronunciamentos acima pode-
rão ser dispensados em situações de emergência caracteri-
zada como calamidade pública ou surtos endêmicos.

Art. 7º A remuneração do pessoal contratado na 
forma desta Lei será equivalente ao valor do vencimento 
inicial, excluída qualquer vantagem de caráter individual, 
previsto no Plano de Cargos e Vencimentos para cargo cor-
respondente ou de atribuições semelhantes às funções do 
contratado temporário.

Art. 8º O servidor a ser contratado na forma desta Lei 
firmará com o Município contrato por tempo determinado, 
com natureza de direito público, aplicados aos mesmos to-
dos os princípios e regras de direito administrativo, fazendo 
jus, além da remuneração prevista no artigo anterior, às se-
guintes vantagens:

I – décimo terceiro salário proporcional;
II – férias proporcionais, com o respectivo adicional;
III – salário família, conforme art. 252 da Lei nº 

100/1993;
IV – adicionais decorrentes de atividade insalubre, 

perigosa ou noturna, conforme aplicável à função.

Parágrafo único. O servidor de que trata esta Lei 
será vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, nos 
termos do §13, do artigo 40, da Constituição Federal.

Art. 9º É proibida a contratação, nos termos desta 
Lei, de servidores ou empregados públicos da Administra-
ção Direta ou Indireta do Município de Ouro Verde do Oes-
te, com exceção dos previstos nos incisos III e V do artigo 
3º desta Lei, respeitado o disposto no art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal.

Art. 10. O pessoal contratado nos termos desta Lei 
não poderá:

I – receber atribuições, funções ou encargos não pre-
vistos no respectivo contrato;

II – ser nomeado ou designado em funções de coor-
denação, chefia ou equivalente, ainda que a título precário 
ou em substituição, bem como para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança.

Art. 11. São deveres dos contratados, na forma da 
presente Lei, cumprir com zelo e dedicação a função para 
a qual foi contratado, tratando a todos com respeito e urba-
nidade, respondendo administrativa, civil ou criminalmente 
pelos atos praticados em desacordo com os princípios ine-
rentes ao serviço público.

Art. 12. Os contratados, na forma desta Lei, sujeitam-
-se às seguintes penalidades:

I – advertência, aplicada verbalmente em caso de 
mera negligência;

II – repreensão, aplicada por escrito, em caso de de-
sobediência ou falta de cumprimento dos deveres e reinci-
dência em falta de que tenha resultado em advertência;

III – rescisão da contratação, nos termos desta Lei.

Art. 13. O contrato firmado de acordo com esta Lei 
extinguir-se-á, assegurando-se o pagamento das verbas 
rescisórias, em especial 13º salário proporcional, férias pro-
porcionais acrescidas do terço constitucional:

I – pelo término do prazo contratual;
II – por iniciativa do contratado;
III – por iniciativa da Administração Pública, quando 

decorrente de fatos aplicáveis ao inciso III do art. 12 desta 
Lei;

IV – pela nomeação em concurso público de servi-
dores para suprir a vaga ocupada por contrato temporário.

Parágrafo único. O contrato temporário poderá ser 
rescindido nos primeiros quarenta e cinco dias de sua vi-
gência quando:

I – o contratado incorrer em faltas injustificadas;
II – o contratado demonstrar acentuada inaptidão 

para a execução de suas atribuições profissionais;
III – o contratado apresentar inaptidões físicas ou 

mentais preexistentes à contratação e incompatíveis com o 
exercício da função, não reveladas em exame admissional.

Art. 14. O tempo de serviço prestado em virtude das 
contratações decorrentes desta Lei será contado para todos 
os efeitos legais.

Art. 15. A contratação nos termos desta Lei não con-
fere direitos nem expectativa de direito à efetivação no Ser-
viço Público Municipal.

Art. 16. Os critérios de avaliação e pontuação e de-
mais disposições, serão estipulados no edital de abertura 
do Processo Seletivo Simplificado - PSS.

Art. 17. Fica revogado o art. 247 da Lei nº 100/1993.

Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 28 de 
janeiro de 2022.

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

DECRETO Nº 006, DE 26 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Su-
plementar no montante de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), no orçamento do Município, para o 
exercício financeiro de 2022.

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 892 de 
09/11/2021, publicada em 09/11/2021, D E C R E T A

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no 
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para reforço das 
seguintes dotações orçamentárias:
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR-
TES
001 - Departamento de Educação
12.361.0014.2052 - Manutenção do ensino fundamental
481 - 3.1.90.04.00.00 - contratação por tempo determinado 
R$ 10.000,00
Fonte: 103

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 das 
seguintes dotações orçamentárias:

08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR-
TES
001 - Departamento de Educação
12.361.0014.2055 - Manutenção do Departamento de Edu-
cação
229 - 3.3.90.30.00.00 - material de consumo R$ 10.000,00
Fonte; 103

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 26 de 
janeiro de 2022.

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

DECRETO Nº 007, DE 28 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar e Especial no montante de R$ 
2.606.110,32 (dois milhões, seiscentos e seis 
mil, cento e dez reais, trinta e dois centavos), 
no orçamento do Município, para o exercício 
financeiro de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO 
OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições le-
gais e de conformidade com a Lei Municipal nº 909, de 28 
de janeiro de 2022, D E C R E T A

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir Crédito Adicional Suplementar e Especial, no montan-
te de R$ 2.606.110,32 (dois milhões, seiscentos e seis mil, 
cento e dez reais, trinta e dois centavos), para reforço das 
seguintes dotações orçamentárias:

05 - SECRETARIA RODOVIARIO MUNICIPAL
001 - Departamento De Manutenção
26.782.0008.1023 - Ampliação da frota do Setor Rodoviário
--- - 4490.52.00 – equipamentos e material permanente R$ 
608.589,03
Fonte: 1067 – Conv. MAPA 918829/21 - EQUIPAMENTOS
08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES
001 – Departamento de Educação
12.361.0014.2055 – Manutenção do Depto de Educação

234 - 3390.39.00 – outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica R$ 6,00
Fonte: 103
12.361.0014.2059 - Convenio Transporte Escolar Estadual
245 - 3390.30.00 – material de consumo R$ 45.984,84
Fonte: 137
12.361.0014.2057 - Pnate Federal
241 - 3390.30.00 – material de consumo R$ 43.473,42
Fonte: 119

09 - SECRETARIA DE DESENCOLVIMENTO ECONOMI-
CO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
001 - Departamento de Industria, Comércio e Turismo
04.122.0016.2068 - Consórcio Intermunicipal de Desenvol-
vimento - CIDERSOP
347 - 3371.70.00.00 - rateio pela participação em consórcio 
público R$ 1.500.000,00
Fonte: 000
002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AM-
BIENTE
Fonte de recurso
20.605.0016.2076 - Manutenção do Departamento de Agri-
cultura e Meio Ambiente
--- - 4440.42.00 – auxílios a municípios R$ 78.057,03
Fonte: 000

12 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
001 - Encargos Gerais do Município
28.846.0001.0111 - Manutenção das Aposentadorias
457 - 3.1.90.01.00.00 – aposente. do rpps, res. Remun. Ref. 
Militares R$ 330.000,00
Fonte: 550 - Receita de Extinção da Entidade Previdenciária

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, os seguintes recursos:

I - provenientes do superávit financeiro de exercício 
anterior das seguintes fontes:

Fonte: 103 – Educação 5%, no valor de R$ 6,00 (seis reais);

Fonte: 550 – Fundo Previdência no valor de R$ 330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais).

Fonte: 119 – PNATE, no valor de R$ 43.473,42 (quarenta e 
três mil, quatrocentos e setenta e três reais, quarenta e dois 
centavos).

Fonte: 137 – PETE, no valor de R$ 45.984,84 (quarenta 
e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais, oitenta e 
quatro centavos.

Fonte: 000 – Livre, no valor de R$ 1.578.057,03 (um milhão, 
duzentos e setenta e oito mil cinquenta e sete reais, três 
centavos).

II - proveniente do excesso de arrecadação da se-
guinte fonte:

Fonte: 1067 - CONV MAPA 918829/2021 - EQUIPAMEN-
TOS, no valor de R$ 608.589,03 (seiscentos e oito mil, qui-
nhentos e oitenta e nove reais, três centavos) na receita 
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1717.99.01.01.00.

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 VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 28 de janeiro 
de 2022.

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2017. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2016 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016. PARTES: MUNICÍPIO 
DE OURO VERDE DO OESTE E EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CLAÚSULA PRIMEIRA - Prorrogação da vigência 
contratual por 180 (cento e oitenta) dias. CLÁUSULA SEGUNDA – Reajuste do valor mensal, atribuindo-se o percentual 
de 16,91% (dezesseis vírgula noventa e um por cento), conforme Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acumulado 
nos últimos 12 meses, passando o valor mensal para R$ 15.782,85 (quinze mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta 
e cinco centavos). Fundamento legal: Art. 57, inciso II e §4° da Lei Federal nº 8.666/93. Aditivo assinado em: 28 de janeiro 
de 2022.

Lucian Aluísio Dierings Diogo Franco de Souza
Prefeito Municipal Secretário Interino de Administração

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.
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