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Gabinete do Prefeito
LEI Nº 4.412/2014

Altera os Anexos I, II e III e o artigo 2º da Lei
Municipal nº 2.906/2007.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu,
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1º. Ficam alterados os Anexos I, II e III da Lei Municipal nº 2.906/2007
que passam a vigorar conforme as alterações consignadas nos Anexos I, II e 
III desta
Lei.
Art. 2º. O art. 2º da Lei Municipal nº 2.906/2007 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 2°. Para obtenção do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento
Provisório perante o Município de Cianorte, as empresas cujo ramo de atividade
estiver contido num dos anexos de que trata o artigo anterior deverão obedecer
às disposições previstas na Lei Municipal nº 4.253/2014.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de outubro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

 

ANEXO I  

ATIVIDADES DE ALTO RISCO - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL  

CNAE  DESCRIÇÃO  

0161-0/01  Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas  

1510-6/00  Curtimento e outras preparações de couro  

1721-4/00  Fabricação de papel  

1742-7/01  Fabricação de fraldas descartáveis  

2052-5/00  Fabricação de desinfetantes domissanitários  

2061-4/00  Fabricação de sabões e detergentes sintéticos  

2062-2/00  Fabricação de produtos de limpeza e polimento  

2063-1/00  Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  

2092-4/02  Fabricação de artigos pirotécnicos  

3104-7/00  Fabricação de colchões  

3812-2/00  Coleta de resíduos perigosos  

4771-7/02  Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas  

4784-9/00  Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)  

4789-0/05  Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  

4789-0/06  Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos  

8122-2/00  Imunização e controle de pragas urbanas  

9603-3/04  Serviços de funerárias  
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ANEXO II  

ATIVIDADES DE ALTO RISCO - EXCETO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL  

CNAE  DESCRIÇÃO  

0161-0/01  Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas  

1091-1/01  Fabricação de produtos de panificação industrial  

1099-6/07  Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares  

1122-4/04  Fabricação de bebidas isotônicas  

1510-6/00  Curtimento e outras preparações de couro  

1531-9/02  Acabamento de calçados de couro sob contrato  

1532-7/00  Fabricação de tênis de qualquer material  

1533-5/00  Fabricação de calçados de material sintético  

1539-4/00  Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente  

1540-8/00  Fabricação de partes para calçados, de qualquer material  

1610-2/01  Serrarias com desdobramento de madeira  

1610-2/02  Serrarias sem desdobramento de madeira  

1621-8/00  Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e 
aglomerada  

1622-6/01  Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas  

1622-6/02  Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e 
comerciais  

1622-6/99  Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção  

1623-4/00  Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira  

1629-3/01  Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis  

1629-3/02  Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais 
trançados, exceto móveis  

1710-9/00  Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel  

1721-4/00  Fabricação de papel  
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1722-2/00  Fabricação de cartolina e papel-cartão  

1731-1/00  Fabricação de embalagens de papel  

1732-0/00  Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão  

1733-8/00  Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado  

1741-9/01  Fabricação de formulários contínuos  

1741-9/02  Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso 
comercial e de escritório  

1742-7/01  Fabricação de fraldas descartáveis  

1742-7/02  Fabricação de absorventes higiênicos  

1742-7/99  Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não 
especificados anteriormente  

1749-4/00  Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão 
ondulado não especificados anteriormente  

1811-3/01  Impressão de jornais  

1811-3/02  Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas  

1812-1/00  Impressão de material de segurança  

1813-0/01  Impressão de material para uso publicitário  

1813-0/99  Impressão de material para outros usos  

1821-1/00  Serviços de pré-impressão  

1830-0/01  Reprodução de som em qualquer suporte  

1830-0/02  Reprodução de vídeo em qualquer suporte  

1830-0/03  Reprodução de software em qualquer suporte  

1910-1/00  Coquerias  

1921-7/00  Fabricação de produtos do refino de petróleo  

1922-5/01  Formulação de combustíveis  

1922-5/02  Rerrefino de óleos lubrificantes  

1922-5/99  Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino  

1931-4/00  Fabricação de álcool  

1932-2/00  Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool  

2011-8/00  Fabricação de cloro e álcalis  

2012-6/00  Fabricação de intermediários para fertilizantes  

2013-4/00  Fabricação de adubos e fertilizantes  

2014-2/00  Fabricação de gases industriais  

2019-3/01  Elaboração de combustíveis nucleares  

2019-3/99  Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente  

2021-5/00  Fabricação de produtos petroquímicos básicos  

2022-3/00  Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras  

2029-1/00  Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente  

2031-2/00  Fabricação de resinas termoplásticas  

2032-1/00  Fabricação de resinas termofixas  

2033-9/00  Fabricação de elastômeros  

2040-1/00  Fabricação de fibras artificiais e sintéticas  

2051-7/00  Fabricação de defensivos agrícolas  

2052-5/00  Fabricação de desinfestantes domissanitários  

2061-4/00  Fabricação de sabões e detergentes sintéticos  

2062-2/00  Fabricação de produtos de limpeza e polimento  

2063-1/00  Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  

2071-1/00  Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas  

2072-0/00  Fabricação de tintas de impressão  

2073-8/00  Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins  

2091-6/00  Fabricação de adesivos e selantes  

2092-4/01  Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes  

2092-4/02  Fabricação de artigos pirotécnicos  

2092-4/03  Fabricação de fósforos de segurança  

2093-2/00  Fabricação de aditivos de uso industrial  

2094-1/00  Fabricação de catalisadores  

2099-1/01  Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para 
fotografia  

2099-1/99  Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente  

2110-6/00  Fabricação de produtos farmoquímicos  

2121-1/01  Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano  

2121-1/02  Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano  

2121-1/03  Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano  

2122-0/00  Fabricação de medicamentos para uso veterinário  

2123-8/00  Fabricação de preparações farmacêuticas  

2211-1/00  Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar  

2212-9/00  Reforma de pneumáticos usados  

2219-6/00  Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente  

2221-8/00  Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico  

2222-6/00  Fabricação de embalagens de material plástico  

2223-4/00  Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção  

2229-3/01  Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico  

2229-3/02  Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais  

2229-3/03  Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e 
acessórios  

2229-3/99  Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados 
anteriormente  

2311-7/00  Fabricação de vidro plano e de segurança  

2312-5/00  Fabricação de embalagens de vidro  

2092-4/02  Fabricação de artigos pirotécnicos  

2092-4/03  Fabricação de fósforos de segurança  

2093-2/00  Fabricação de aditivos de uso industrial  

2094-1/00  Fabricação de catalisadores  
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2212-9/00  Reforma de pneumáticos usados  

2219-6/00  Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente  

2221-8/00  Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico  

2222-6/00  Fabricação de embalagens de material plástico  

2223-4/00  Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção  

2229-3/01  Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico  

2229-3/02  Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais  

2229-3/03  Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e 
acessórios  

2229-3/99  Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados 
anteriormente  

2311-7/00  Fabricação de vidro plano e de segurança  

2312-5/00  Fabricação de embalagens de vidro  

2320-6/00  Fabricação de cimento  

2330-3/01  Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  

2330-3/02  Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  

2330-3/03  Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção  

2330-3/04  Fabricação de casas pré-moldadas de concreto  

2330-3/05  Preparação de massa de concreto e argamassa para construção  

2330-3/99  Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e 
materiais semelhantes  

2341-9/00  Fabricação de produtos cerâmicos refratários  

2342-7/01  Fabricação de azulejos e pisos  

2342-7/02  Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto 
azulejos e pisos  

2349-4/01  Fabricação de material sanitário de cerâmica  

2349-4/99  Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente  

2391-5/01  Britamento de pedras, exceto associado à extração  

2391-5/02  Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração  

2391-5/03  Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras 
pedras  

2392-3/00  Fabricação de cal e gesso  

2392-1/02  Fabricação de abrasivos  

2399-1/99  Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente  

2411-3/00  Produção de ferro-gusa  

2412-1/00  Produção de ferroligas  

2421-1/00  Produção de semi-acabados de aço  

2422-9/01  Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não  

2422-9/02  Produção de laminados planos de aços especiais  

2423-7/01  Produção de tubos de aço sem costura  

2423-7/02  Produção de laminados longos de aço, exceto tubos  

2424-5/01  Produção de arames de aço  

2424-5/02  Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames  

2431-8/00  Produção de tubos de aço com costura  

2439-3/00  Produção de outros tubos de ferro e aço  

2441-5/02  Produção de laminados de alumínio  

2442-3/00  Metalurgia dos metais preciosos  

2443-1/00  Metalurgia do cobre  

2449-1/02  Produção de laminados de zinco  

2449-1/99  Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente  

2451-2/00  Fundição de ferro e aço  

2452-1/00  Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas  

2511-0/00  Fabricação de estruturas metálicas  

2512-8/00  Fabricação de esquadrias de metal  

2513-6/00  Fabricação de obras de caldeiraria pesada  

2521-7/00  Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central  

2522-5/00  Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para 
veículos  

2531-4/01  Produção de forjados de aço  

2531-4/02  Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas  

2532-2/01  Produção de artefatos estampados de metal  

2532-2/02  Metalurgia do pó  

2541-1/00  Fabricação de artigos de cutelaria  

2542-0/00  Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias  

2543-8/00  Fabricação de ferramentas  

2550-1/01  Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate  
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2423-7/02  Produção de laminados longos de aço, exceto tubos  

2424-5/01  Produção de arames de aço  

2424-5/02  Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames  

2431-8/00  Produção de tubos de aço com costura  

2439-3/00  Produção de outros tubos de ferro e aço  

2441-5/02  Produção de laminados de alumínio  

2442-3/00  Metalurgia dos metais preciosos  

2443-1/00  Metalurgia do cobre  

2449-1/02  Produção de laminados de zinco  

2449-1/99  Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente  

2451-2/00  Fundição de ferro e aço  

2452-1/00  Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas  

2511-0/00  Fabricação de estruturas metálicas  

2512-8/00  Fabricação de esquadrias de metal  

2513-6/00  Fabricação de obras de caldeiraria pesada  

2521-7/00  Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central  

2522-5/00  Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para 
veículos  

2531-4/01  Produção de forjados de aço  

2531-4/02  Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas  

2532-2/01  Produção de artefatos estampados de metal  

2532-2/02  Metalurgia do pó  

2541-1/00  Fabricação de artigos de cutelaria  

2542-0/00  Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias  

2543-8/00  Fabricação de ferramentas  

2550-1/01  Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate  

2550-1/02  Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições  

2591-8/00  Fabricação de embalagens metálicas  

2592-6/01  Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados  

2592-6/02  Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados  

2593-4/00  Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal  

2599-3/01  Serviços de confecção de armações metálicas para a construção  

2599-3/99  Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente  

2610-8/00  Fabricação de componentes eletrônicos  

2621-3/00  Fabricação de equipamentos de informática  

2622-1/00  Fabricação de periféricos para equipamentos de informática  

2631-1/00  Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios  

2632-9/00  Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e 
acessórios  

2640-0/00  Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e 
vídeo  

2651-5/00  Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle  

2652-3/00  Fabricação de cronômetros e relógios  

2660-4/00  Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação  

2670-1/01  Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios  

2670-1/02  Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios  

2680-9/00  Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas  

2710-4/01  Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios  

2710-4/02  Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, 
peças e acessórios  

2710-4/03  Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios  

2721-0/00  Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores  

2722-8/01  Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores  

2722-8/02  Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores  

2731-7/00  Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica  

2732-5/00  Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo  

2733-3/00  Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados  

2740-6/01  Fabricação de lâmpadas  

2740-6/02  Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação  

2751-1/00  Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, 
peças e acessórios  

2759-7/01  Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios  

2759-7/99  Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e 
acessórios  

2790-2/01  Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, 
eletroímãs e isoladores  

2790-2/02  Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme  

2790-2/99  Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente  

2811-9/00  Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos 
rodoviários  

2812-7/00  Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto 
válvulas  

2813-5/00  Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios  

2814-3/01  Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios  

2814-3/02  Fabricação de compressores para uso não-industrial, peças e acessórios  

2815-1/01  Fabricação de rolamentos para fins industriais  

2815-1/02  Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos  

2821-6/01  Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações 
térmicas, peças e acessórios  

2821-6/02  Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios  

2822-4/01  Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de 
pessoas, peças e acessórios  

2722-8/02  Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores  

2731-7/00  Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica  

2732-5/00  Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo  

2733-3/00  Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados  

2740-6/01  Fabricação de lâmpadas  

2740-6/02  Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação  

2751-1/00  Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, 
peças e acessórios  

2759-7/01  Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios  

2759-7/99  Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e 
acessórios  

2790-2/01  Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, 
eletroímãs e isoladores  

2790-2/02  Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme  

2790-2/99  Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente  

2811-9/00  Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos 
rodoviários  

2812-7/00  Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto 
válvulas  

2813-5/00  Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios  

2814-3/01  Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios  

2814-3/02  Fabricação de compressores para uso não-industrial, peças e acessórios  

2815-1/01  Fabricação de rolamentos para fins industriais  

2815-1/02  Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos  

2821-6/01  Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações 
térmicas, peças e acessórios  

2821-6/02  Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios  

2822-4/01  Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de 
pessoas, peças e acessórios  

2822-4/02  Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, 
peças e acessórios  

2823-2/00  Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial, peças e acessórios  

2824-1/01  Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial  

2824-1/02  Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial  

2825-9/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e 
acessórios  

2829-1/01  Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para 
escritório, peças e acessórios  

2829-1/99  Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados 
anteriormente, peças e acessórios  

2831-3/00  Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios  

2832-1/00  Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios  

2833-0/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, 
exceto para irrigação  

2840-2/00  Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios  

2851-8/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças 
e acessórios  

2852-6/00  Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e 
acessórios, exceto na extração de petróleo  

2853-4/00  Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas  

2854-2/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, 
peças e acessórios, exceto tratores  

2861-5/00  Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto 
máquinas-ferramenta  

2862-3/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, 
peças e acessórios  

2863-1/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios  

2864-0/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de 
calçados, peças e acessórios  

2865-8/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e 
artefatos, peças e acessórios  

2866-6/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios  

2869-1/00  Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados 
anteriormente, peças e acessórios  

2910-7/01  Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários  

2910-7/02  Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários  

2910-7/03  Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários  

2920-4/01  Fabricação de caminhões e ônibus  

2920-4/02  Fabricação de motores para caminhões e ônibus  

2930-1/01  Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões  

2930-1/02  Fabricação de carrocerias para ônibus  

2930-1/03  Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto 
caminhões e ônibus  

2941-7/00  Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores  

2942-5/00  Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos 
automotores  

2943-3/00  Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores  

2944-1/00  Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos 
automotores  

2945-0/00  Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias  

2949-2/01  Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores  

2949-2/99  Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas 
anteriormente  

3011-3/01  Construção de embarcações de grande porte  

3011-3/02  Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande 
porte  

3012-1/00  Construção de embarcações para esporte e lazer  

3031-8/00  Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes  

3032-6/00  Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários  

3041-5/00  Fabricação de aeronaves  

3042-3/00  Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves  

3050-4/00  Fabricação de veículos militares de combate  

3092-0/00  Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios  

3099-7/00  Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente  

3101-2/00  Fabricação de móveis com predominância de madeira  

3102-1/00  Fabricação de móveis com predominância de metal  

3103-9/00  Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal  

3104-7/00  Fabricação de colchões  

3211-6/01  Lapidação de gemas  

3211-6/02  Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria  

3211-6/03  Cunhagem de moedas e medalhas  

3212-4/00  Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes  

3220-5/00  Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios  

3230-2/00  Fabricação de artefatos para pesca e esporte  

3240-0/01  Fabricação de jogos eletrônicos  

3240-0/02  Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação  

3240-0/03  Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação  

3240-0/99  Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente  

3250-7/01  Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, 
odontológico e de laboratório  

3250-7/02  Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório  

3250-7/03  Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral sob encomenda  

3250-7/04  Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral, exceto sob encomenda  
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3032-6/00  Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários  

3041-5/00  Fabricação de aeronaves  

3042-3/00  Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves  

3050-4/00  Fabricação de veículos militares de combate  

3092-0/00  Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios  

3099-7/00  Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente  

3101-2/00  Fabricação de móveis com predominância de madeira  

3102-1/00  Fabricação de móveis com predominância de metal  

3103-9/00  Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal  

3104-7/00  Fabricação de colchões  

3211-6/01  Lapidação de gemas  

3211-6/02  Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria  

3211-6/03  Cunhagem de moedas e medalhas  

3212-4/00  Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes  

3220-5/00  Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios  

3230-2/00  Fabricação de artefatos para pesca e esporte  

3240-0/01  Fabricação de jogos eletrônicos  

3240-0/02  Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação  

3240-0/03  Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação  

3240-0/99  Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente  

3250-7/01  Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, 
odontológico e de laboratório  

3250-7/02  Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório  

3250-7/03  Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral sob encomenda  

3250-7/04  Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral, exceto sob encomenda  

3250-7/05  Fabricação de materiais para medicina e odontologia  

3250-7/07  Fabricação de artigos ópticos  

3291-4/00  Fabricação de escovas, pincéis e vassouras  

3292-2/01  Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo  

3292-2/02  Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional  

3299-0/01  Fabricação de guarda-chuvas e similares  

3299-0/02  Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório  

3299-0/03  Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos  

3299-0/04  Fabricação de painéis e letreiros luminosos  

3299-0/05  Fabricação de aviamentos para costura  

3299-0/99  Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente  

3511-5/01  Geração de energia elétrica  

3812-2/00  Coleta de resíduos perigosos  

4644-3/01  Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano  

4644-3/02  Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário  

4671-1/00  Comércio atacadista de madeira e produtos derivados  

4679-6/01  Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares  

4679-6/04  Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados 
anteriormente  

4679-6/99  Comércio atacadista de materiais de construção em geral  

4681-8/01  Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de 
petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)  

4681-8/02  Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR)  

4681-8/03  Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante  

4681-8/04  Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto  

4681-8/05  Comércio atacadista de lubrificantes  

4682-6/00  Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)  

4683-4/00  Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo  

4684-2/01  Comércio atacadista de resinas e elastômeros  

4684-2/02  Comércio atacadista de solventes  

4684-2/99  Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente  

4687-7/02  Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão  

4711-3/01  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- hipermercados  

4711-3/02  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados  

4731-8/00  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  

4732-6/00  Comércio varejista de lubrificantes  

4771-7/01  Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  

4771-7/02  Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas  

4771-7/03  Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos  

4772-5/00  Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  

4784-9/00  Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)  

4789-0/05  Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  

4789-0/06  Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos  

4789-0/09  Comércio varejista de armas e munições  

4911-6/00  Transporte ferroviário de carga  

4912-4/01  Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual  

4912-4/02  Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana  

4912-4/03  Transporte metroviário  

4921-3/01  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal  

4921-3/02  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região 

4682-6/00  Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)  

4683-4/00  Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo  

4684-2/01  Comércio atacadista de resinas e elastômeros  

4684-2/02  Comércio atacadista de solventes  

4684-2/99  Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados 
anteriormente  

4687-7/02  Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão  

4711-3/01  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- hipermercados  

4711-3/02  Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
- supermercados  

4731-8/00  Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores  

4732-6/00  Comércio varejista de lubrificantes  

4771-7/01  Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas  

4771-7/02  Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas  

4771-7/03  Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos  

4772-5/00  Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  

4784-9/00  Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)  

4789-0/05  Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  

4789-0/06  Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos  

4789-0/09  Comércio varejista de armas e munições  

4911-6/00  Transporte ferroviário de carga  

4912-4/01  Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual  

4912-4/02  Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana  

4912-4/03  Transporte metroviário  

4921-3/01  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal  

4921-3/02  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região 

metropolitana  

4922-1/01  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto 
em região metropolitana  

4922-1/02  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual  

4922-1/03  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional  

4924-8/00  Transporte escolar  

4929-9/01  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  

4929-9/02  Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, 
interestadual e internacional  

4929-9/03  Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal  

4929-9/04  Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e 
internacional  

4929-9/99  Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente  

4930-2/03  Transporte rodoviário de produtos perigosos  

5211-7/01  Armazéns gerais - emissão de warrant  

5211-7/99  Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis  

5222-2/00  Terminais rodoviários e ferroviários  

5223-1/00  Estacionamento de veículos  

5240-1/01  Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem  

5510-8/01  Hotéis  

5510-8/02  Apart-hotéis  

5510-8/03  Motéis  

5821-2/00  Edição integrada à impressão de livros  

5822-1/00  Edição integrada à impressão de jornais  

5823-9/00  Edição integrada à impressão de revistas  

5829-8/00  Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos  

5914-6/00  Atividades de exibição cinematográfica  

8122-2/00  Imunização e controle de pragas urbanas  

8230-0/02  Casas de festas e eventos  

8610-1/01  Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento 
a urgências  

8610-1/02  Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a 
urgências  

8630-5/01  Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos  

8630-5/02  Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares  

8630-5/03  Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  

8630-5/07  Atividades de reprodução humana assistida  

8630-5/99  Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente  

8640-2/01  Laboratórios de anatomia patológica e citológica  

8640-2/02  Laboratórios clínicos  

8640-2/03  Serviços de diálise e nefrologia  

8640-2/04  Serviços de tomografia  

8640-2/05  Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia  

8640-2/06  Serviços de ressonância magnética  

8640-2/07  Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância 
magnética  

8640-2/08  Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos  

8640-2/09  Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos  

8640-2/10  Serviços de quimioterapia  

8640-2/11  Serviços de radioterapia  

9311-5/00  Gestão de instalações de esportes  

9312-3/00  Clubes sociais, esportivos e similares  

9319-1/99  Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente  

9321-2/00  Parques de diversão e parques temáticos  
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8122-2/00  Imunização e controle de pragas urbanas  

8230-0/02  Casas de festas e eventos  

8610-1/01  Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento 
a urgências  

8610-1/02  Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a 
urgências  

8630-5/01  Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos  

8630-5/02  Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares  

8630-5/03  Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  

8630-5/07  Atividades de reprodução humana assistida  

8630-5/99  Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente  

8640-2/01  Laboratórios de anatomia patológica e citológica  

8640-2/02  Laboratórios clínicos  

8640-2/03  Serviços de diálise e nefrologia  

8640-2/04  Serviços de tomografia  

8640-2/05  Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia  

8640-2/06  Serviços de ressonância magnética  

8640-2/07  Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância 
magnética  

8640-2/08  Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos  

8640-2/09  Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos  

8640-2/10  Serviços de quimioterapia  

8640-2/11  Serviços de radioterapia  

9311-5/00  Gestão de instalações de esportes  

9312-3/00  Clubes sociais, esportivos e similares  

9319-1/99  Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente  

9321-2/00  Parques de diversão e parques temáticos  

9329-8/01  Discotecas, danceterias, salões de dança e similares  

9329-8/99  Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente  

9601-7/01  Lavanderias  

9601-7/02  Tinturarias  

9601-7/03  Toalheiros  

9603-3/01  Gestão e manutenção de cemitérios  

9603-3/02  Serviços de cremação  

9603-3/03  Serviços de sepultamento  

9603-3/04  Serviços de funerárias  

 
 
 

ANEXO III  

ATIVIDADES DE ALTO RISCO - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

CNAE  DESCRIÇÃO  

1340-5/01  Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 

1340-5/02  Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 

1340-5/99  Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 

4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 

5020-2/03 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 

8511-2/00 Educação infantil - Creche 

8512-1/00 Educação infantil – Pré-Escola 

 
 
 
 
 
 

LEI Nº 4.408/2014 
Inclusão na Lei Municipal nº 2.747, de 10 de outubro de 2006, do perímetro 
urbano, os lotes nºs 570, 559-R, 569-A, 569-B, 568-R e 568-A, todos da Gleba 
patrimônio de Cianorte com a classificação de Zona Residencial-2 - ZRE-2, e 
dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte:
L           E           I 
Art. 1º Fica incluído no perímetro urbano do Município de Cianorte os lotes nºs 
570, 559-R, 569-A, 569-B, 568-R e 568-A, todos da Gleba Patrimônio Cianorte, 
com classificação Zona Residencial 2 (ZRE-2);
        Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Outubro de 2014. 

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO 

MUNICÍPIO DE CIANORTE
ESTADO DO PARANÁ

D E C R E T O  Nº 222/14

Abre crédito acional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.414/14, de 
15 de outubro de 2014, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 
12.000,00 (doze mil reais) para reforço das seguintes dotações do orçamento 
vigente:
10.00. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário
10.05. Fundo de Desenvolvimento Rural
10.05.2060500161.022. Aquisição de Equipamentos para Patrulha Mecanizada
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)...........R$12.000,00
 Total................................................................................R$12.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte dotação do 
orçamento em vigor:
10.00. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário

10.02. Divisão de Abastecimento e Fomento Agropecuário
10.02.2060500162.075. Manutenção da Divisão de Abastecimento e Fomento 
Agropecuário
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 000)...............
.......................................................................................................R$   12.000,00
 Total................................................................................R$12.000,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em conformida-
de com as disposições deste Decreto.
 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Outubro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 223/14
Abre crédito acional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.413/14, de 
15 de outubro de 2014, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C  R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) para reforço das seguintes dotações do orçamen-
to vigente:
13.00. Secretaria de Bem Estar Social
13.06. Fundo Municipal de Assistência Social
13.06.0824400191.039. Aquisição de Veículo Utilitário
4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente (Fonte 762)............R$50.000,00
 Total................................................................................R$50.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes de cancelamento parcial, em igual importância, das seguintes dotações 
do orçamento vigente:
13.00. Secretaria de Bem Estar Social
13.06. Fundo Municipal de Assistência Social
13.06.0824400192.105. Manutenção das Ações Relativas ao Atendimento So-
cial
 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 762)...............
..........................................................................................................R$50.000,00
 Total...............................................................................R$50.000,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em conformida-
de com as disposições deste Decreto.
 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de outubro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 224/14
Abre crédito acional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.410/14, de 
15 de outubro de 2014, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para reforço da seguinte dotação do 
orçamento vigente:
12.00. Secretaria de Indústria, Comércio, Vestuário, Turismo e Serviços
12.01. Gabinete do Secretário
12.01.2266100181.008. Apoio ao Desenvolvimento Industrial
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis (Fonte 000)................................R$250.000,00
 Total..............................................................................R$250.000,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes de cancelamento parcial, em igual importância, das seguintes dotações 
do orçamento vigente:
02.00. Gabinete do Prefeito
02.01. Gabinete do Prefeito
02.01.0412200031.041. Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito
 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000).........R$170.000,00
10.00. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Fomento Agropecuário
10.05. Fundo de Desenvolvimento Rural
10.05.2060100152.124. Apoio ao Desenvolvimento Rural
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita (Fonte 000)..................
..........................................................................................................R$80.000,00
 Total..............................................................................R$250.000,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em conformida-
de com as disposições deste Decreto.
 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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 Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de outubro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

D E C R E T O  Nº 221/14
Abre crédito acional suplementar autorizado pela Lei Municipal nº 4.411/14, de 
15 de outubro de 2014, e dá outras providências.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D   E   C   R   E   T   A
 Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 
362.100,00 (trezentos e sessenta e dois mil e cem reais) para reforço das seguin-
tes dotações do orçamento vigente:
08.00. Secretaria de Saúde
08.01. Gabinete do Secretário
08.01.1030300092.045. Consórcio Intermunicipal de Saúde
3.3.72.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Fonte 496)................
........................................................................................................R$360.000,00
08.02. Divisão de Atenção Básica a Saúde
08.02.1030100072.048. Manutenção dos Postos de Saúde do Município
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas (Fonte 303)................
............................................................................................................R$2.100,00
 Total..............................................................................R$362.100,00
Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos prove-
nientes do cancelamento parcial, em igual importância, da seguinte dotação do 
orçamento em vigor:
08.00. Secretaria de Saúde
08.01. Gabinete do Secretário
08.01.1012200041.002. Aquisição de Veículos
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (Fonte 000)...........R$2.100,00
08.01.1030200262.126. Rateio pela Participação no Consórcio Intermunicipal 
de Urgência e Emergência Noroeste do Paraná CIUENP - SAMU
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público (Fonte 496)................
........................................................................................................R$360.000,00
 Total..............................................................................R$362.100,00
Art. 3º. Fica atualizado o cronograma de desembolso financeiro em conformida-
de com as disposições deste Decreto.
 Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 15 de Outubro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

LEI Nº 4.409/2014
Institui no Município de Cianorte o Comitê de Controle Social do Programa 
Bolsa Família (PBF), e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICIPIO, sanciono a seguinte
L  E  I
Art. 1º. Fica instituído no Município de Cianorte o Comitê de Controle Social 
do Programa Bolsa Família (PBF), como órgão de caráter permanente, com as 
funções de acompanhar, avaliar e fiscalizar em âmbito local, a execução do Pro-
grama Bolsa Família. 
Art. 2º. O Comitê de Controle Social do Programa Bolsa Família (PBF) será 
composto por 10 (dez) membros, sendo:
 I. 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes represen-
tantes da Secretaria Municipal de Bem Estar Social;
II. 01 (um) membro titular e 01(um) membro suplente representante da 
Secretaria Municipal de Saúde;
III. 01 (um) membro titular e 01(um) membro suplente representante da 
Secretaria Municipal da Educação;
IV. 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente da sociedade 
civil, representando as entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência 
Social.
§1º. O mandato dos membros do Comitê de Controle Social do Programa Bolsa 
Família será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período e o 
seu exercício será sem ônus para o Município, sendo considerado serviço de 
relevante interesse público prestado ao Município.
Art. 3º O Comitê de Controle Social do Programa Bolsa Família deve estimular 
a integração e a cooperação entre os conselhos setoriais existentes, bem como 
articular-se com os mesmos, de maneira a acompanhar a oferta dos serviços de 
educação e de saúde, e de atendimento prioritário às famílias em maior grau de 
vulnerabilidade.
Art. 4º Ao Comitê de Controle Social do Programa Bolsa Família compete:
I. No que se refere ao cadastramento único:

a) Contribuir para a construção e manutenção de um cadastro qualifica-
do, que reflita a realidade socioeconômica do Município, e assegure a fidedig-
nidade dos dados e a equidade no acesso aos benefícios das políticas públicas, 
voltadas para as pessoas com menor renda;
b) Identificar os potenciais beneficiários do PBF, sobretudo as popu-
lações tradicionais e em situações específicas de vulnerabilidade e aquelas que 
se encontram em situação de extrema pobreza, assim como solicitar ao Poder 
Público Municipal seu cadastramento;
c) Conhecer os dados cadastrais dos beneficiários do Bolsa Família, pe-
riodicamente atualizados e sem prejuízo das implicações ético-legais relativas 
ao uso da informação;
II. No que se refere à gestão dos benefícios:
a) Avaliar, periodicamente, a relação de beneficiários do PBF;
b) Solicitar, mediante justificativa, ao Gestor Municipal, o bloqueio ou 
o cancelamento de benefícios referente às famílias que não atendam aos critérios 
de elegibilidade do programa;
c) Acompanhar os atos de gestão de benefícios de PBF e dos programas 
remanescentes realizados pelo Gestor Municipal;
III. No que se refere ao  controle das condicionalidades:
a) Acompanhar a oferta por parte dos Governos locais dos serviços pú-
blicos necessários ao cumprimento das condicionalidades do PBF pelas famílias 
beneficiárias;
b) Articular-se com os conselhos setoriais existentes no Município para 
garantia da oferta dos serviços para o cumprimento das condicionalidades;
c) Conhecer a lista dos beneficiários que não cumpriram as condiciona-
lidades, periodicamente e sem prejuízo das implicações ético-legais relativas ao 
uso da informação;
d) Acompanhar e analisar o resultado e as repercussões do acompanha-
mento do cumprimento de condicionalidades do Município;
e) Contribuir para o aperfeiçoamento da rede de proteção social estimu-
lando o Poder Público a acompanhar as famílias com dificuldades no cumpri-
mento das condicionalidades;
IV. No que se refere aos programas complementares, acompanhar e esti-
mular a integração e a oferta de outras políticas públicas que favoreçam a eman-
cipação das famílias beneficiárias do PBF, em especial das famílias de situação 
de descumprimento das condicionalidades, de sua condição de exclusão social, 
articuladas entre os conselhos setoriais existentes no Município, os entes federa-
dos e a sociedade civil;
V. No que se refere à fiscalização, monitoramento e avaliação do PBF:
a) Acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização e o monitoramento 
do processo de cadastramento dos municípios da seleção dos beneficiários, da 
concessão e manutenção dos benefícios, do controle do cumprimento das con-
dicionalidades, da articulação de ações complementares para os beneficiários do 
Programa, e da gestão do Programa como um todo;
b) Exercer o controle social articulado com os fluxos, procedimentos, 
instrumentos e metodologias de fiscalização dos órgãos de controle estatais; 
c) Comunicar às instituições integrantes da Rede Pública de Fiscaliza-
ção do Programa Bolsa Família (Ministérios Públicos Estaduais e Federal, Con-
troladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União), e outros interessados 
a existência de eventual irregularidade no Município no que se refere à gestão e 
execução do PBF; e 
d) Contribuir para a realização de avaliações e diagnósticos que permi-
tam aferir a eficácia, efetividade e eficiência do Programa Bolsa Família; 
VI. No que se refere à participação social:
a) Estimular a participação comunitária no controle da execução do 
PBF, em seu respectivo âmbito administrativo; e
b) Contribuir para a formulação e disseminação de estratégias de infor-
mação à sociedade sobre o programa;
VII. No que se refere à capacitação:
a) Identificar as necessidades de capacitação de seus membros;
b) Auxiliar os Governos Federal, Estadual e Municipal na organização 
da capacitação dos membros das instâncias de controle social e dos Gestores 
Municipais do PBF.
§1º O Comitê de Controle Social será presidido, em período a ser definido em 
Regimento Interno, por um de seus membros, a ser escolhido em sua reunião 
de instalação.
§ 2º O Presidente do Comitê de Controle Social será responsável: 
I - Pela interlocução com o Gestor Municipal e demais instâncias/instituições 
relacionadas à gestão do programa; 
II - Pela organização das reuniões, convocação de seus membros, confecção 
de pautas e atas, registro de suas deliberações, arquivamento de documentos e 
demais procedimentos necessários ao seu regular funcionamento; e 
III - Pela elaboração de documento semestral com informações sobre o acom-
panhamento do PBF no Município e envio à Secretaria de Bem Estar Social. 
Art. 5º A Secretaria Municipal de Bem Estar Social prestará o apoio administra-
tivo necessário para o funcionamento do Comitê de Controle Social do Progra-
ma Bolsa Família.
Art. 6º O Comitê de Controle Social deve ter acesso a instrumentos e informa-
ções do PBF, disponibilizadas pelos Governo Federal, Estadual e Municipal, de 
forma a permitir a consecução de suas atribuições, a aumentar a transparência 
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das ações sociais e a possibilitar maior participação da sociedade.
Art. 7º O Comitê de Controle Social reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo 
duas vezes por ano, e extraordinariamente, na forma de seu Regimento Interno.
Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 13 de Outubro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Suspensão de Licitação – Pregão Presencial nº 291/2014

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar, e de acordo com a legislação em vigor, a SUS-
PENSÃO da reunião para recebimento e abertura de envelopes de documenta-
ção e propostas referente ao edital PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, 
com o seguinte objeto: Registro de preços para contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de 
peças para equipamentos hospitalares da Secretaria Municipal de Saúde.
Nova sessão será agendada e devidamente publicada de acordo com o que de-
termina a legislação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 17 de Outubro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 307/2014

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 14:30 horas do 
dia 03 de Novembro de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito 
no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, tipo me-
nor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
de pintura, como massa plástica, tintas, fita crepe, seladora acrílica, solvente, 
rolo para pintura e outras ferramentas.
O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados 
e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expediente. Informa-
ções adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao 
Pregoeiro.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 16 de Outubro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 009/2014

Prorrogação de Prazos
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para 
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Pre-
feito, e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9:30 horas do 
dia 07 de Novembro de 2014, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, 
sito no Centro Cívico, nº 100, Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo 
menor preço. Objeto: Contratação de empresa para realização de ensaios de ca-
racterização e resistência penetrométrica do subsolo, empregando método S.P.T. 
Valor Máximo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Prazo para execução: 31 de dezem-
bro de 2014. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão 
ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário de expe-
diente. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão 
ser dirigidos à Comissão de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 
3619-6209 e 3619-6210. Cianorte, 17 de Outubro de 2014.

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2014 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA CASOFARMA 
LTDA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 
15/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 

Secretaria de Administração
Div. de Licitação

76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
CASOFARMA LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 79.999.777/0008-38, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede Praça 26 de julho, 16 - Centro, na cidade 
de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87200-272, telefone (44) 3629-1321, neste 
ato representado por Nelson Casotti, portador da Cédula de Identidade RG nº 
358.729 SSP/PR e do CPF nº 004.608.009-06.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% ao valor do contra-
to, acrescentando o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), passando 
o contrato a ter o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 08.02.10.301.0007.2.047 Manutenção do Núcleo Inte-
grado à Saúde – Nis II 3.3.90.32 – Material, bem ou serviço p/ distr. Gratuita 
fonte 303.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 14 de outubro de 2014.

 Nelson Casotti   Claudemir Romero Bongiorno
CASOFARMA LTDA  PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2014 FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE CIANORTE E A EMPRESA E. CARNICELLI - FAR-
MACIA, ORIUNDO DA LICITAÇÃO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 
Nº 57/2014.
CONTRATANTE:
Município de Cianorte, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, com sede no Centro Cívico no 100, inscrita no CNPJ/MF no 
76.309.806/0001-28, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito, 
Sr. Claudemir Romero Bongiorno, portador da Cédula de Identidade RG n ° 
1.554.531-3, e do CPF no 258.569.019-91 e
CONTRATADA:
E. CARNICELLI - FARMACIA, inscrita no CNPJ sob nº 09.463.724/0001-46, 
com sede na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, na Avenida Goias, 1510 - 
Centro, CEP 87200-000, telefone (44) 3631-5456, neste ato representado por 
Edcarlos Carnicelli, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.822.019-0 SSP/
PR e do CPF nº 029.776.149-82.
Cláusula Primeira:
O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% ao valor do contra-
to, acrescentando o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), passando 
o contrato a ter o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).
Cláusula Segunda:
Dotação orçamentária: 08.02.10.301.0007.2.047 Manutenção do Núcleo Inte-
grado à Saúde – Nis II 3.3.90.32 – Material, bem ou serviço p/ distr. Gratuita 
fonte 303.
Cláusula Terceira:
Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do con-
trato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, 13 de outubro de 2014.

Edcarlos Carnicelli   Claudemir Romero Bongiorno
E. CARNICELLI - FARMACIA PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 02/2014 PMC/ASSO-
CIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES E DO VESTUÁRIO DE 
CIANORTE – ASCONVESTE, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICI-
PAL Nº 4.398/14, DE 17 SETEMBRO 2014.
CONVENENTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa no Centro Cívico nº 100, inscrito no 
CNPJ sob o nº 76.309.806/0001-28, neste ato, devidamente representado pelo 
Prefeito Municipal, Senhor CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, brasilei-
ro, casado, empresário em pleno exercício de seu mandato e funções, residente 
e domiciliado em Cianorte, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade 
nº 1.554.531-3/Pr, e inscrito no CPF/MF sob nº 258.569.019-91 e 
ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÕES E DO VESTUÁRIO 

Secretaria de Finanças
Div. de Contabilidade
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DE CIANORTE - ASCONVESTE, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabe-
lecida na Avenida Paraíba, 1.739, loja 04, no Município de Cianorte, inscrito 
no CNPJ Sob o nº 80.6616.220/0001-83, neste ato, representada por seu Pre-
sidente, Senhor MARCIO ALVES FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Carteira de Identidade nº 4.159.629-5 SSP/PR e inscrito no CPF: nº 
651.531.039-00.
CLÁUSULA PRIMEIRA:
De acordo com a Lei Municipal nº 4.398/14, de 17 de setembro de 2014, publi-
cada em 18 de setembro de 2014, Edição nº 1.053, na Folha Regional de Cia-
norte, resolvem ambas as partes realizar um acréscimo no valor de R$ 70.000,00 
(Setenta Mil Reais), na Contribuição Financeira da Associação das Indústrias de 
Confecções e do Vestuário de Cianorte - Asconveste.
Parágrafo Único: O Município repassará à Entidade recursos financeiro para 
ampliar o apoio as despesas voltadas a promoção e divulgação do turismo de 
negócios em Cianorte, Estado do Paraná, por meio da implementação do Projeto 
“Cianorte Turismo de Negócios – 33ª Edição da Expovest – Outono/Inverno – 
2014, 34ª Edição Expovest - Primavera/Verão – 2014/2015 - Alto Verão -2015”. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONVÊNIO
Os recursos acrescidos na Contribuição Financeira totalizará o valor de: R$ 
465.000,00 (Quatrocentos e Sessenta Cinco Mil Reais) e serão repassados de 
acordo com o Plano de Aplicação, anexo a este Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Ficam ratificados em todos os termos e condições as demais cláusulas do Con-
vênio ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar 
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 19 de setembro de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO     MARCIO ALVES FERREIRA
                      PREFEITO                                PRESIDENTE                                 

PORTARIA Nº 042/14
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprovação 
em concurso público, CLEBER DOS SANTOS GONÇALVES, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO constante 
do anexo II-A, da Lei n° 3.212/2008, de 19/12/08, do plano de cargos, carreira 
e vencimentos dos Servidores Públicos Civis da Câmara Municipal de Cianorte, 
no regime estatutário da Lei n° 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimen-
to atribuído ao grau G-66 da tabela de vencimentos da Câmara Municipal de 
Cianorte, a partir de 20  de outubro de 2014.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
 Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 17 
de outubro de 2014.

 

PORTARIA Nº 041/14
O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CIANORTE, ESTA-
DO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 R E S O L V E
 Art. 1º NOMEAR, em caráter efetivo, tendo em vista sua aprovação 
em concurso público, OSCAR SALMAZO MAZZARÃO, para exercer o cargo 
de provimento efetivo de AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO constante do 
anexo II-A, da Lei n° 3.212/2008, de 19/12/08, do plano de cargos, carreira e 
vencimentos dos Servidores Públicos Civis da Câmara Municipal de Cianorte, 
no regime estatutário da Lei n° 1.267/90, de 11/09/90, do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte, percebendo vencimen-
to atribuído ao grau G-66 da tabela de vencimentos da Câmara Municipal de 
Cianorte, a partir de 20  de outubro de 2014.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
  Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cia-
norte, em 17 de outubro de 2014.

 
 

Câmara de Vereadores

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial  

Assessoria de Comunicação Social

Órgão Oficial 
do Município de Cianorte

E-mail: orgaooficial@cianorte.pr.gov.br 
Telefone: 44 3619-6244

Centro Cívico, 100
Cianorte | Paraná | Brasil

Editado por


