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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 36Ouro Verde do Oeste, 19 de Maio 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 875/2021 ................................................................................................................................................................................ Página 02
Extrato de Contrato Pregão Presencial nº 005/2021 .......................................................................................................Página 02

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 875, DE 19 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre competências e responsabilida-
des dos titulares de secretarias municipais.

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. 1° Esta Lei dispõe sobre competências e respon-
sabilidades dos titulares de secretarias municipais.

Art. 2º Fica atribuída aos titulares das secretarias 
municipais a competência para, também, ordenarem a rea-
lização de despesas públicas pertinentes aos respectivos 
órgãos.

Art. 3º Os agentes públicos referidos no artigo ante-
rior, além das demais obrigações legais que lhes competem 
em decorrência do exercício dos cargos, serão solidaria-
mente responsáveis:

I - pelo atendimento da economicidade, da legalidade 
e dos demais princípios que regem a administração pública 
no ordenamento e na realização das despesas inerentes às 
suas pastas;

II - pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
dos contratos, acordos, convênios e congêneres, pertinen-
tes às respectivas áreas de atuação;

III - pela realização de prestações de contas de recur-
sos de convênios, acordos, termos de cooperação, progra-
mas e projetos vinculados aos respectivos órgãos.

Parágrafo único. A responsabilidade dos agentes de 
que trata o caput deste artigo compreende, inclusive, o res-
sarcimento e indenização ao erário e demais ônus que pos-
sam vir a ser atribuídos ao Chefe do Executivo Municipal 
em decorrência de eventual irregularidade na realização de 
despesa pública por eles ordenada, em prestações de con-
tas ou em outras ações no âmbito dos respectivos órgãos.

Art. 4º 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 19 de maio de 
2021.

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 - MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 
024/2021

CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-
00, CONTRATADA: ELETRO LUZ COMÉRCIO DE MA-
TERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, CNPJ/MF sob nº 
76.072.776/0001-89, OBJETO:  Aquisição de materiais elé-
tricos (lâmpadas e reatores) para a manutenção da rede 
de iluminação pública do Município, VALOR: R$ 23.950,00 
(vinte e três mil novecentos e cinquenta reais) recursos pró-
prios. 

Lucian Aluísio Dierings Marlon Júnior Montanha
Prefeito Municipal Secretário 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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