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Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo com os 
Recursos Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64 

Art. 2º, Parágrafo 1º Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo  

Tabela Explicativa da Despesa 

LEI Nº 1.530/2019
 SÚMULA: Obriga as empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, as empre-
sas terceirizadas que prestam serviços a órgãos da administração direta e indireta do Município de Florestópolis e 
as entidades beneficiadas com subvenções sociais cuja origem sejam os recursos do orçamento do Município, a 
contratarem seus funcionários a partir de consulta ao banco de dados da Agência do Trabalhador de Florestópolis.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRE-
FEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 Art. 1º As empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, as empresas terceiriza-
das que prestam serviços a órgãos da administração direta e indireta do Município de Florestópolis e as entidades 
beneficiadas com subvenções sociais cuja origem sejam os recursos do orçamento do Município, deverão utilizar o 
banco de dados da Agência do Trabalhador de Florestópolis, para preencher seus novos quadros de trabalhadores.
 Art. 2º As empresas definidas no artigo 1º que infringirem o disposto nesta Lei estarão sujeitas às 
seguintes sanções, garantido o devido processo legal:
 I – advertência;
 II – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar ou receber be-
nefícios da Administração Pública Municipal, por prazo não superior a dois anos;
 III – declaração de inidoneidade para licitar, contratar ou receber benefícios da Administração Públi-
ca Municipal, por prazo não superior a dois anos.
 Parágrafo único – Caberá ao órgão contratante fiscalizar o cumprimento da presente Lei.
 Art. 3º Ficarão isentas de qualquer sanção as empresas descritas no artigo 1º desta Lei que de-
monstrarem, mediante certidão do respectivo órgão gestor, ter buscado contratação a partir do banco de dados da 
Agência do Trabalhador de Florestópolis sem, no entanto, conseguirem preencher as vagas em face da ausência 
de inscritos para o perfil da atividade a ser desenvolvida.
 Parágrafo único – As empresas descritas no artigo 1º desta Lei deverão oferecer aos trabalhadores 
a serem contratados via Agência do Trabalhador salário compatível com a categoria e com o salário mínimo esta-
dual, qualificação técnica de acordo com a função a ser exercida e benefícios inerentes à função.
 Art. 4º Nos editais de licitação que visem a contratação de empresas concessionárias, permissio-
nárias ou terceirizadas de serviços públicos, deverá conter cláusula que especifique a obrigatoriedade de cumpri-
mento da presente Lei, o que poderá ser feito por intermédio de uma declaração anexa ao respectivo Edital.
 Art. 5º No ato de concessão de subvenções, benefícios fiscais, financeiros e incentivos concedidos 
pelo Município, deverá conter cláusula que obrigue o cumprimento da presente Lei.
 Art. 6º As empresas cujos contratos com o Poder Público Municipal tenham sido firmados anterior-
mente a presente Lei se adaptarão à medida da necessidade de preenchimento de novas vagas de emprego.
 Art. 7º Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após a sua publicação. Florestópolis, 20 de 
dezembro de 2019.

NELSON CORREIA JUNIOR - Prefeito Municipal

LEI Nº 1531/2019
 SUMULA: Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realiza-
das no Poder Executivo do município de Florestópolis e dá outras providências.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
 Art. 1º O Poder Executivo do município de Florestópolis, Estado do Paraná, promoverá a 
transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas no âmbito do Poder.
 Parágrafo Único: As transmissões das licitações serão em áudio e vídeo.
 Art. 2° Para fins do disposto no artigo 1º, o Poder Executivo deverá utilizar os equipamentos 
já existentes nas áreas de comunicação, para assim, implementar a transmissão.
 Art. 3º Os arquivos das gravações dos procedimentos licitatórios deverão continuar dispo-
níveis para consulta, na internet, no site do respectivo poder licitante.
 Art. 4º Os membros da comissão de licitação ou o pregoeiro deverá informar inicialmente 
sobre qual o processo licitatório está tratando, declarando, ao menos, as seguintes informações do pro-
cesso de compra ou contratação de serviços pelo executivo:
 I – número do edital de licitação; II – modalidade de licitação;
 III – regime de execução; IV – órgão solicitante; e V – objeto da licitação.
 Art. 5º A transmissão deverá abranger todas as fases da licitação consideradas públicas.
 Parágrafo único: A gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos envelopes con-
tendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da conformidade de cada 
proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das propostas, de acordo com os 
critérios de avaliação constante no edital.
 Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Florestópolis, 20 de dezembro de 2019.

NELSON CORREIA JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL
 

LEI Nº 1.532/2019
 SÚMULA – AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, A ADQUIRIR, A TÍTULO ONE-
ROSO, BEM IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU:
 Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a adquirir onerosamente, em nome do Mu-
nicípio, o imóvel descrito na matrícula de nº 14.556, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Porecatu-PR, de propriedade da empresa BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 09.358.899/0001-93, para a 
instalação da Sede da Câmara Municipal de Florestópolis- PR.
 Parágrafo único. O imóvel definido no caput deste artigo possui área total de 348,00 m², 
dos quais 336,00 m² são de edificação.
 Artigo 2º.A aquisição do imóvel será perfectibilizada com amparo no inciso X do art. 24 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por intermédio da lavratura de escritura pública de compra 
e venda e posterior registro na matrícula no imóvel, mediante o pagamento do montante total de R$ 
570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), a ser pago mediante uma entrada no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), e o saldo restante em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor, 
cada, de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
 Artigo 3º. Para a execução desta Lei, será utilizado o montante existente no Fundo Especial 
da Câmara Municipal de Florestópolis, instituído pela Lei nº 1.443/2017, ficando desde já autorizada a 
inclusão no Orçamento de dotações orçamentárias suficientes para execução total do objeto, com as 
consequentes alterações o Plano Plurianual e na a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 Artigo 4º. O inciso I do Artigo 3º da Lei Municipal nº 1.443/2017 passará a conter a seguinte redação:
 “Art. 3º….
 I - aquisição de bem imóvel, com ou sem edificação;”.
 Artigo 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Florestópolis, 20 de dezembro de 2019.
 

DECRETO Nº 157/2019
 NELSON CORREIA JUNIOR, prefeito municipal de Florestópolis, Comarca de Porecatu, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
 Art. 1º - Fica autorizado, nos termos da vigente legislação, a UNIFICAÇÃO, dos lotes de 
terras sob o nº 01,18 – quadra 08 – Residencial Leticia Sampaio, medindo 696,39 m², desta cidade de 
Florestópolis, Comarca de Porecatu, Estado do Paraná, em 01 (um) lote assim denominado lote 01- 
quadra 08- Residencial Leticia Sampaio, medindo 696,39 m², de propriedade de Almeida Loteadora e 
Incorporadora Ltda. -, possuindo as seguintes medidas divisas e confrontações:
 Lote 01– Quadra 08 – Residencial Leticia Sampaio Área: 696,39 m²
 Cadastro Imobiliário: 6271
 Endereço: Rua Geracy Manoel Goulart nº 54
 FRENTE: Quem da rua olha, confronta-se com a Rua Geracy Manoel Goulart, com 28,59 
metros de extensão.
 LADO DIREITO: Com a Rua Matilde Viana Resende, medindo 4,59 metros mais um arco 
de raio 7,00 com 8,00 metros de comprimento.
 LADO ESQUERDO: Com a Rua João Batista Figueiredo, medindo 16,38 metros mais um 
arco de 7,00 metros com raio com 13,99 metros de comprimento.
 FUNDO: Com os lotes 14 e 02, medindo 40,00 metros de extensão.
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na presente data, revogando as disposições em contrário.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, aos 19 dias do Mês de 
dezembro de 2.019.

NELSON CORREIA JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 158 /2019
 NELSON CORREIA JUNIOR, Prefeito municipal, de Florestópolis, Comarca de Porecatu, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
 Art. 1º - Fica autorizado, nos termos da vigente legislação, a SUBDIVISÃO do lote urbano 
de terras sob o nº 08, da quadra nº 03, medindo 278,27 m², objeto do cadastro imobiliário sob o nº 3777, 
localizado no loteamento JARDIM FLORESTA 2, desta cidade de Florestópolis, Estado do Paraná, de 
propriedade de CARLOS VIEIRA, em 02 (dois) lotes que passarão a denominar-se lotes: 08 medindo 
139,17 m² e 08-A medindo 139,10 m², possuindo as seguintes medidas, divisas e confrontações:
 LOTE 08 – QUADRA 03 JARDIM FLORESTA 2 ÁREA: 139,17 m²
 Cadastro Imobiliário nº 3777
 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Para a Rua João Bonfim Pereira, nº 48, com 9,51 metros de extensão.
 LADO DIREITO: Com a Rua Barão do Rio Branco s/n, com 13,51 metros de extensão. 
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 09, com 13,40 metros de extensão.
 FUNDO: Com o lote nº 08-A, com 11,30 metros de extensão.
 LOTE 08 -A– QUADRA 03 JARDIM FLORESTA 2 ÁREA: 139,10 m²
 Cadastro Imobiliário nº 3837
 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Para a Rua Barão do Rio Branco, nº 122, com 11,70 metros de extensão. 
 LADO DIREITO: Com o lote nº 07, com 12,76 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 08, com 11,30 metros de extensão. 
 FUNDO: Com o lote nº 09, com 11,60 metros de extensão.
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na presente data, revogando as disposições em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, 19 de dezembro de 2019.

NELSON CORREIA JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 160 /2019
 NELSON CORREIA JUNIOR, Prefeito municipal, de Florestópolis, Comarca de Porecatu, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:
 Art. 1º - Fica autorizado, nos termos da vigente legislação, a SUBDIVISÃO do lote urbano 
de terras sob o nº 06, da quadra nº 02, medindo 352,07 m², objeto do cadastro imobiliário sob o nº 4303, 
localizado no loteamento JARDIM FLORESTA 2, desta cidade de Florestópolis, Estado do Paraná, de 
propriedade de B. DA LUZ REZENDE, em 02 (dois) lotes que passarão a denominar-se lotes: 06 medin-
do 176,03 m² e 06-A medindo 176,04 m², possuindo as seguintes medidas, divisas e confrontações:
 LOTE 06 – QUADRA 23 JARDIM FLORESTA 2 ÁREA: 176,03 m²
 Cadastro Imobiliário nº 4010
 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Para a Rua Presidente Vargas, nº 1017, com 12,39 metros de extensão. 
 LADO DIREITO: Com o lote nº 06-A, com 14,62 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com a Rua Santa Branca s/n, com 16,06 metros de extensão. 
 FUNDO: Com o lote nº 05, com 10,68 metros de extensão.
 LOTE 06 -A– QUADRA 23 JARDIM FLORESTA 2 ÁREA: 176,04 m²
 Cadastro Imobiliário nº 4303
 Quem da Rua olha vê:
 FRENTE: Para a Rua Presidente Vargas, nº 1017-A, com 11,67 metros de extensão. 
 LADO DIREITO: Com o lote nº 01, com 12,93 metros de extensão.
 LADO ESQUERDO: Com o lote nº 06, com 14,62 metros de extensão. 
 FUNDO:Com o lote nº 05, com 13,98 metros de extensão.
 Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na presente data, revogando as disposições em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS, 19 de dezembro de 2019.

NELSON CORREIA JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ADITIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS
 ESTADO DO PARANÁ
 TERMO DE ADITIVO - Nº 003 AO CONTRATO Nº 016/2019.
 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florestópolis.
 CONTRATADO: FERRARI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
 CNPJ/MF: 17.489.443/0001-90.
 OBJETO: Reequilíbrio de valor no combustível, objeto do contrato administrativo 016/2019, 
gerando acréscimo do valor de R$ 9.947,77 (nove mil e novecentos e quarenta e sete reais e setenta e 
sete centavos).
 EMBASAMENTO LEGAL: Efetivado com amparo no artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93.
 DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 20.12.2019 EXTRATO DE ADITIVO

Receita Segundo as Categorias Econômicas 
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo II, da Lei nº 4.320/64 

Tabela Explicativa da Receita 

Programa de Trabalho de Governo 
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  Anexo VII, da Lei nº 4.320/64 


