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EXPEDIENTE
LEIS

LEI Nº 2.378/2019

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.385, de 23/12/2003, e dá 
outras providências”.

 O Povo do Município de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, por seus Vereadores na Câmara Municipal, aprovou e eu 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte;

LEI

 Art. 1º -  O artigo 1º da Lei Municipal nº 1.385, de 
23/12/2003, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de 
competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato 
gerador à prestação de serviços constantes da lista abaixo, ainda 
que esses não se constituam como atividade preponderante do 
prestador.

1 – Serviços de informática e congêneres.

1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.02 – Programação.

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de da-
dos, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e 
sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. 

1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de 
jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva 
da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, 
smartphones e congêneres. 

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas 
de computação.

1.06 – Assessoria e consultoria em informática.

1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con-
figuração e manutenção de programas de computação e bancos 
de dados.

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de 
páginas eletrônicas.

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de 
áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a 
imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de 
conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, 
de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita 
ao ICMS).  

ALIQUOTA – 5% 

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natu-
reza.

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer na-
tureza.

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de 
uso e congêneres.

3.01 –   (VETADO)

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propa-
ganda.

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções, es-
critórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, 
auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas 
e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qual-
quer natureza.

3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem 
ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, 
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postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutu-
ras de uso temporário.

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

4.01 – Medicina e biomedicina.

4.02 – Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radiotera-
pia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radio-
logia, tomografia e congêneres.

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, 
casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

4.04 – Instrumentação cirúrgica.

4.05 – Acupuntura.

4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

4.07 – Serviços farmacêuticos.

4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

4.09 – Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento fí-
sico, orgânico e mental.

4.10 – Nutrição.

4.11 – Obstetrícia.

4.12 – Odontologia.

4.13 – Ortóptica.

4.14 – Próteses sob encomenda.

4.15 – Psicanálise.

4.16 – Psicologia.

4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e con-
gêneres.

4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e con-
gêneres.

4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 
biológicos de 
qualquer espécie.

4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel 
e congêneres.

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios 
para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e 
congêneres.

4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de servi-
ços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou ape-
nas pagos pelo operador do plano mediante indicação do bene-
ficiário.

5 – Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.

5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e con-
gêneres, na área veterinária.

5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária.

5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.

5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais 
biológicos de qualquer espécie.

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel 
e congêneres.

5.08 – Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alo-
jamento e congêneres.

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e 
congêneres.

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêne-
res.

6.02 – Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
6.03 – Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e de-
mais atividades físicas.

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres.   

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanis-
mo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, sane-
amento e congêneres.

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geolo-
gia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreita-
da, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras 
obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, 
escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, 
concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 
pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS).

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, 
estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e servi-
ços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos 
e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

7.04 – Demolição.

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 
pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de merca-
dorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da 
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, 
cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de 
gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do ser-
viço.

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e 
congêneres.

7.08 – Calafetação.

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, recicla-
gem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resí-
duos quaisquer.

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros 
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congê-
neres.

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e 
de agentes físicos, químicos e biológicos.

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hi-
gienização, desratização, pulverização e congêneres.

7.14 –   (VETADO)

7.15 –   (VETADO)

7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, 
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descasca-
mento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços 
congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita 
de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.  
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 7.17 – Escoramento, contenção de encostas e serviços congê-
neres.

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, 
lagoas, represas, açudes e congêneres.

7.19 – Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de 
engenharia, arquitetura e urbanismo.

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 
mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográ-
ficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres.

7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, 
concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros ser-
viços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, 
gás natural e de outros recursos minerais.

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.

ALIQUOTA – 5% 

8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e edu-
cacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer 
grau ou natureza.

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacio-
nal, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

9 – Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congê-
neres.

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-ser-
vice condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-
-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e con-
gêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o 
valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, 
fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

9.02 – Agenciamento, organização, promoção, intermediação e 
execução de programas de turismo, passeios, viagens, excur-
sões, hospedagens e congêneres.

9.03 – Guias de turismo.

10 – Serviços de intermediação e congêneres.

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, 
de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos 
de previdência privada.

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos 
em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos 
de propriedade industrial, artística ou literária.

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos 
de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e 
de faturização (factoring).

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens 
móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, 
inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias 
e Futuros, por quaisquer meios.

10.06 – Agenciamento marítimo.

10.07 – Agenciamento de notícias.

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 
agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

10.10 – Distribuição de bens de terceiros.

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigi-
lância e congêneres.

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automo-
tores, de aeronaves e de embarcações.

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas 
e semoventes.  

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas.

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e 
guarda de bens de qualquer espécie.

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

12.01 – Espetáculos teatrais.

12.02 – Exibições cinematográficas.

12.03 – Espetáculos circenses.

12.04 – Programas de auditório.

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

12.06 – Boates, taxi-dancing e congêneres.

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, 
recitais, festivais e congêneres.

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.

12.10 – Corridas e competições de animais.

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectu-
al, com ou sem a participação do espectador.

12.12 – Execução de música.

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de even-
tos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bai-
les, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou 
não, mediante transmissão por qualquer processo.

12.15 – Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elé-
tricos e congêneres.

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, 
shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de 
destreza intelectual ou congêneres.

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de 
qualquer natureza.

13 – Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e 
reprografia.

13.01 –   (VETADO)

13.02 – Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, du-
blagem, mixagem e congêneres.

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, amplia-
ção, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos 
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e foto-
litografia, exceto se destinados a posterior operação de comer-
cialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qual-
quer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior 
circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, 
embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão 
sujeitos ao ICMS.  

14 – Serviços relativos a bens de terceiros.

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 
conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 
máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevado-
res ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, 
que ficam sujeitas ao ICMS).

14.02 – Assistência técnica.
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14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, 
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvano-
plastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acaba-
mento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.  

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipa-
mentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, 
exclusivamente com material por ele fornecido.

14.07 – Colocação de molduras e congêneres.

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e 
congêneres.

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo 
usuário final, exceto aviamento.

14.10 – Tinturaria e lavanderia.

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

14.12 – Funilaria e lanternagem.

14.13 – Carpintaria e serralheria.

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.  

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclu-
sive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pela União ou por quem de direito.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de car-
tão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de 
cheques pré-datados e congêneres.

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, 
conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no 
País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas 
ativas e inativas.
15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de termi-
nais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipa-
mentos em geral.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusi-
ve atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e 
congêneres.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação ca-
dastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emi-
tentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros 
bancos cadastrais.

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, compro-
vantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega 
de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência 
ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veí-
culos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depo-
sitário; devolução de bens em custódia.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas 
em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, 
fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, in-
clusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede com-
partilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações 
relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, can-
celamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e ava-
liação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração 
ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços 
relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, in-
clusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, 
alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços 
relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pa-
gamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de 
câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados 

por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; 
fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamen-
to; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e do-
cumentos em geral.

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de pro-
testo, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais 
serviços a eles relacionados.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliá-
rios.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, 
edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contra-
to de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; 
cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e can-
celamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, 
cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de 
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimen-
to de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manu-
tenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, 
cartão salário e congêneres.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços 
relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque 
de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em 
terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento 
e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, 
por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transfe-
rência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusi-
ve entre contas em geral.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancela-
mento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e 
vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, 
reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, 
emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços re-
lacionados a crédito imobiliário.

ALIQUOTA – 5% 

16 – Serviços de transporte de natureza municipal.

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, me-
troviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. 

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 
comercial e congêneres.

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não con-
tida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, 
compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e similares.

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secre-
taria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, 
revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congê-
neres.

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organiza-
ção técnica, financeira ou administrativa.

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de 
mão-de-obra.

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter tem-
porário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou 
temporários, contratados pelo prestador de serviço.

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elabora-
ção de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

17.07 –   (VETADO)

ALIQUOTA – 5% 
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17.08 – Franquia (franchising).

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, ex-
posições, congressos e congêneres.

17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o for-
necimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de 
terceiros.

17.13 – Leilão e congêneres.

17.14 – Advocacia.

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

17.16 – Auditoria.

17.17 – Análise de Organização e Métodos.

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

17.21 – Estatística.

17.22 – Cobrança em geral.

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, ca-
dastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de 
contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações 
de faturização (factoring).

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e 
congêneres.

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propa-
ganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, 
periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens de recepção livre e gratuita).  

ALIQUOTA – 5% 

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de con-
tratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e 
congêneres.

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contra-
tos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de 
contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis 
e congêneres.

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produ-
tos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sor-
teios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização 
e congêneres.

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais pro-
dutos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sor-
teios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização 
e congêneres.

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de termi-
nais rodoviários, ferroviários e metroviários.

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, reboca-
dor escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, 
capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessó-
rios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, 
de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, confe-
rência, logística e congêneres.

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movi-
mentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza, 
capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aero-
portuários, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 
logística e congêneres.

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviá-
rios, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive     suas 
operações, logística e congêneres.

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

22 – Serviços de exploração de rodovia.

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de 
preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços 
de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação 
de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, 
assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, 
atos de concessão ou de permissão ou em      normas oficiais.

23 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres.

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres.
24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sina-
lização visual, banners, adesivos e congêneres.

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, si-
nalização visual, banners, adesivos e congêneres.

25 - Serviços funerários.

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou es-
quifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; forne-
cimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de 
certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; 
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de 
cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes 
de corpos cadavéricos.  

25.03 – Planos ou convênio funerários.

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepulta-
mento.  

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondên-
cias, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos cor-
reios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondên-
cias, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos cor-
reios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

ALIQUOTA – 5% 

27 – Serviços de assistência social.

27.01 – Serviços de assistência social.

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natu-
reza.

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer 
natureza.

29 – Serviços de biblioteconomia.

29.01 – Serviços de biblioteconomia.

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, 
mecânica, telecomunicações e congêneres.

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécni-
ca, mecânica, telecomunicações e congêneres.

32 – Serviços de desenhos técnicos.

32.01 - Serviços de desenhos técnicos.
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33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despa-
chantes e congêneres.

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despa-
chantes e congêneres.

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e congê-
neres.

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e con-
gêneres.

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo 
e relações públicas.

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalis-
mo e relações públicas.

36 – Serviços de meteorologia.

36.01 – Serviços de meteorologia.

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

38 – Serviços de museologia.

38.01 – Serviços de museologia.

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for 
fornecido pelo tomador do serviço).

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

40.01 - Obras de arte sob encomenda.”

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, 08 de novembro de 2019.

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
Prefeito Municipal

ALEX FABIANO GARCIA
Secretário Municipal de Administração

INICIATIVA: PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 029/2019

LEI Nº 2.379/2019

Súmula: ”Declara como de Utilidade Pública Municipal, a Mini As-
sociação dos Pequenos Agricultores de Visconde de Guarapuava 
– 2ª Seção, sediada na comunidade de Linha Visconde de Nácar, 

e dá outras providências”.

 O Povo do Município de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, por seus Vereadores na Câmara Municipal, aprovou e eu 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte;

LEI

 Art. 1º -  Fica declarada como de Utilidade Pública Mu-
nicipal a entidade “MINI ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRI-
CULTORES DE VISCONDE DE GUARAPUAVA – 2ª SEÇÃO”, do 
Município de Prudentópolis, Paraná; 

 Art. 2º -  A entidade referida no artigo anterior, deverá 
apresentar, anualmente, no órgão competente da Prefeitura Muni-
cipal, relatório dos serviços prestados à coletividade. 

 Art. 3º -  Cessarão os efeitos da declaração de Utilidade 
Pública se a entidade beneficiária:
 a) Descumprir a exigência do artigo anterior; 
 b) Modificar suas finalidades estatutárias; 

 c) Alterar sua denominação e não comunicar o   
  fato ao órgão competente da Prefeitura Munici 
  pal; 

 Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, 08 de novembro de 2019.

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
Prefeito Municipal

ALEX FABIANO GARCIA
Secretário Municipal de Administração

INICIATIVA: PODER LEGISLATIVO
PROJETO DE LEI Nº 018/2019

LEI Nº 2.380/2019

Súmula: ”Denomina a Escola Municipal do Jardim Pinheiros de 
‘Escola Municipal Professora Rose Valderez Guimarães Boiko’ e 

dá outras providências”.

 O Povo do Município de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, por seus Vereadores na Câmara Municipal, aprovou e eu 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte;

LEI

 Art. 1º -  Fica denominada de “Escola Municipal Profes-
sora Rose Valderez Guimarães Boiko”, a sede da Escola Muni-
cipal do Jardim Pinheiros, ainda sem denominação, localizada 
dentro do quadro urbano da citada região de nossa cidade.
 
 Art. 2º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, 08 de novembro de 2019.

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
Prefeito Municipal

ALEX FABIANO GARCIA
Secretário Municipal de Administração

INICIATIVA: PODER LEGISLATIVO
PROJETO DE LEI Nº 023/2019

LEI Nº 2.381/2019

“Insere dispositivos ao parágrafo 2º do artigo 33 da Lei Municipal 
nº 1.920, de 14/10/2011, altera dispositivos da Lei Municipal nº 

2.057, de 21/11/2013, e dá outras providências.”

 O Povo do Município de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, por seus Vereadores na Câmara Municipal, aprovou e eu 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte;

LEI

 Art. 1º. O parágrafo segundo do artigo 33 da Lei Mu-
nicipal nº 1.920, de 14/10/2011, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 33. [...]

§ 2º. Gratificação de 20% (vinte por centro) para o exercício da 
função de Diretor de Estabelecimento de Ensino.

I – O percentual de gratificação de que trata esse artigo, será pago 
sobre o vencimento inicial da carreira do professor corresponden-
te ao Nível III, classe A.



8 SEXTA - FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2019 - EDIÇÃO 1721ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS

II - Ao professor (a) que assumir a direção de estabelecimento de 
ensino que atender aos turnos manhã e tarde; e possuir nomea-
ção para 02 (dois) cargos de vinte horas semanais, será concedi-
da a gratificação estabelecida no presente parágrafo em relação 
a cada um dos cargos;

III- Ao professor (a) que possuir 01 (um) cargo de vinte horas se-
manais e assumir a direção de estabelecimento de ensino que 
atender aos turnos manhã e tarde; não se aplica o adicional a 
que se refere este parágrafo; devendo ser concedida a ampliação 
de jornada de trabalho com remuneração adicional equivalente a 
100% (cem por cento) sob a remuneração do salário base em que 
se encontra;

 Art. 2º. Ficam revogados os artigos 78, 79, 80 e 81 da Lei 
Municipal nº 2.057, de 21/11/2013.

 Art. 3º. Os incisos II e IV do artigo 13, da Lei Municipal nº 
2.057, de 21/11/2013, passam a vigorar com a seguinte redação, 
respectivamente:

“Art. 13. [...]

II – não ter nenhum outro vínculo empregatício no horário de fun-
cionamento do estabelecimento de ensino, no momento em que 
vier a assumir o cargo de diretor para o qual eventualmente venha 
a ser eleito;

IV- ter lotação no estabelecimento de ensino, e no mínimo, 12 
(doze) meses de atividade no estabelecimento de ensino, em tem-
po imediatamente anterior a eleição.”

 Art. 4º. O caput do artigo 35 da Lei Municipal nº 2.057, de 
21/11/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35 – No momento do registro da inscrição para a eleição, 
cabe ao candidato a diretor/a, apresentar o plano de ação, o com-
provante de tempo de efetivo serviço no Magistério Público Mu-
nicipal e na escola; certidão negativa de antecedentes na esfera 
administrativa e criminal, declaração de que não terá nenhum ou-
tro vinculo empregatício no horário de funcionamento do estabe-
lecimento de ensino durante a gestão para a qual se candidata; 
e demais documentos elencados no artigo 13 da presente Lei.”

 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos imediatos, à exceção dos efeitos relativos 
ao artigo 1º, os quais passarão a ter vigência a partir de 01 de 
Janeiro de 2020.

Paço Municipal, 08 de novembro de 2019.

ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
Prefeito Municipal

ALEX FABIANO GARCIA
Secretário Municipal de Administração

INICIATIVA: PODER EXECUTIVO
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 028/2019

DECRETOS
DECRETO Nº. 610/2019

Instaura Processo de Sindicância Administrativa e dá outras 
providências.

 
 O Prefeito Municipal de Prudentópolis, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 55, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA

 Art. 1º. Fica instaurada SINDICÂNCIA para apurar os 
fatos relatados junto ao protocolo nº. 3772/2019 – Processo Lici-
tatório nº 189/2019.

 Art. 2º. O cumprimento do disposto no artigo anterior fica 
a cargo da Comissão de Sindicância composta pelos servidores 
Monica Mazur, Rubens Turra e Hilário Witchemichen Filho, a qual 
terá o prazo de trinta (30) dias, a partir da data da publicação 
deste Decreto, para concluir a apuração dos fatos, dando ciência 
a Administração Superior. 

 § único. A presidência da comissão a que se refere o 
artigo 2º ficará a cargo do servidor Hilário Witchemichen Filho.

 Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, 08 de novembro de 2019.

Adelmo Luiz Klosowski
Prefeito Municipal

Alex Fabiano Garcia
Secretário Municipal de Administração

LICITAÇÕES
1º Termo Aditivo ao Contrato sob nº 160/2019

Contratante: Município de Prudentópolis
Contratada: Jorge Rodrigo Lubczyk ME

Pregão Eletrônico sob nº 067/2019 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa 
do contrato acima mencionado, relativo ao item 03, lote 03, com 
fundamento no artigo 65, I, “a” c/c artigo 58, I da Lei nº 8.666/93, 
para melhor adequação às finalidades de interesse público de-
monstradas no Protocolo nº 8280/2019.
§1º: A alteração ora firmada resultará em acréscimo do objeto 
contratual, no percentual de 11,82% do valor inicial do contrato, 
na forma do artigo 65, §1º da Lei nº 8.666/93, conforme abaixo 
discriminado:

§2º: Em decorrência do acima exposto, fica o valor contratual 
acrescido em R$ 9.175,00 (nove mil cento e setenta e cinco reais).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições 
estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo pre-
sente termo aditivo.

Prudentópolis, 29 de Outubro de 2019.

 Fica a empresa JVPM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, convocada a assinar a Ata de 
Registro de Preço/Contrato para o Registro de Preços para pres-
tação de serviços de manutenção corretiva na rede de frio do Pro-
grama Municipal de Imunização, referente ao Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 136/2019 – SRP, no prazo 
de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo a empresa será notificada 
para no prazo de 02 (duas) horas encaminhar a Ata de Registro 
de Preço/Contrato devidamente assinados, inclusive pelos teste-
munhas, sob pena da aplicação das sanções estabelecidas no 

Lote Item Descrição do 
produto/serviço 

Preço unitário do item Qnt a ser acrescida Valor total a ser aditivado 

03 03 Tubo Soldável PVC 
32mm 6m agua fria 
classe I NBR 5648 
Tubo Soldável PVC 
32mm 6m agua fria 
classe I NBR 5648 

R$ 25,00 367 R$ 9.175,00 

 

 

TERMO DE CONVOCAÇÃO 
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edital da referida licitação, face ao constante do Art. 81 da lei 
8.666/93.
 A Ata de Registro de Preços/Contrato Administrativo será 
encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de 
e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, sendo 
obrigação da Licitante a impressão e assinatura do instrumento 
em 02 (duas) vias, rubricando todas as páginas e inclusive com 
duas testemunhas, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal.
 Fica o Fiscal e o Gestor da Ata de Registro de Preço/ 
Contrato n° 250/2019, cientes da publicação do mesmo após as 
devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar 
as devidas cópias, que serão disponibilizadas no site oficial do 
município pela divisão de contratos.

Prudentópolis - PR, 08 de novembro de 2019.

Maricleia Grzeszezyszen
Dpt. de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2019

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de recargas de oxi-
gênio medicinal para as ambulâncias pertencentes a Frota Muni-
cipal de Saúde.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 11.107,50 (Onze mil, cento e 
sete reais e cinquenta centavos).
DATA DA SESSÃO: 26 de novembro de 2019 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbo-
sa, nº 801, Centro, Prudentópolis - Pr, CEP 84400-000, fone (42) 
3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas 
às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

       Lidiane Campagnaro               Vanessa Ap. Becher Sass
                Pregoeira                       Resp. pela Elaboração do Edital

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e monta-
gem de estrutura em pré moldado para sustentação de reservató-
rio de água com capacidade para 20.000 litros, nas localidades de 
Barra Bonita e Piquirí.
PREÇO MÁXIMO ADMITIDO: R$ 48.800,00 (Quarenta e oito mil 
e oitocentos reais)
DATA DA SESSÃO: 27 de novembro de 2019 às 08:30hrs, junto a 
plataforma: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.pruden-
topolis.pr.gov.br e na plataforma www.comprasgovernamentais.
gov.br, e demais informações junto ao Depto de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Prudentópolis, localizado na Rua Rui Barbo-
sa, nº 801, Centro, Prudentópolis - Pr, CEP 84400-000, fone (42) 
3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 horas 
às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas.

          Lidiane Campagnaro               Andriele Sydoski
                  Pregoeira                    Resp. Elaboração do Edital

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 015/2019

Contratante: Câmara Municipal de Prudentópolis/PR.
Contratada: J. Kloster Engenharia LTDA, CNPJ nº 
32.483.322/0001-25.
Objeto: Elaboração do projeto de engenharia para reforma e ade-

quação da cobertura e sistema de ar condicionado e posterior 
acompanhamento e fiscalização da obra.
Valor: R$ 14.553,50 (catorze mil quinhentos e cinquenta e três 
reais cinquenta centavos).
Data: 07/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 016/2019

Contratante: Câmara Municipal de Prudentópolis/PR.
Contratada: Gestpar Comércio de Máquinas Copiadoras e Im-
pressoras LTDA, CNPJ nº 85.467.264/0001-02.
Objeto: Aquisição de toners originais para impressoras Ricoh e 
Samsung, sendo: 10 (dez) unidades do toner Ricoh MP 4500 (cor 
preta )e 02 (duas) unidades do toner Samsung CLT-C506S/C506L 
(cor ciano).
Valor: R$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais).
Data: 07/11/2019.
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