
  

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60         -         e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 

Fone (46) 3242-8600     -    Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85560-000             -                 CHOPINZINHO               -                       PARANÁ 

 

1 
 

LEI Nº 3.655/2017, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017 
 
Autoriza o Executivo a firmar Termo de 
Cooperação Técnica com Instituto Federal do 
Paraná - IFPR e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cooperação 

Técnica com o Instituto Federal do Paraná – IFPR 

Art. 2° - O Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a união de esforços visando 

oportunizar aos munícipes em geral, a oportunidade do conhecimento e do crescimento 

profissional, inicialmente através dos Cursos de Técnico em Logística, Técnico em Serviços 

Públicos e Técnico em Segurança no Trabalho, em nível de pós médio, podendo no futuro inserir 

novos cursos que venham de encontro à necessidade dos munícipes, conduzidas em regime de 

mútua cooperação pelas entidades signatárias, sendo competência do Município: 

I - Apresentar ao IFPR a relação dos alunos a serem matriculados.  

II - Fornecer a estrutura física e a manutenção da infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento dos cursos, bem como materiais de consumo.  

III - Designar servidor municipal investido de cargo público ou contratado pelas regras do 

regime jurídico administrativo, para desempenharem a função de Professores 

Presenciais/Tutores. 

IV - Designar servidores municipais investidos de cargo público, contratados pelas regras 

do regime jurídico administrativo ou terceirizados, para desempenharem a função de auxiliar de 

serviços gerais. 
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V - Acessibilidade às instalações para os estudantes com necessidades especiais. 

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar as dependências do 

Campus Avançado da Unicentro do Município, para o desenvolvimento dos cursos. 

Art. 4° - O Termo de Cooperação Técnica terá o prazo de vigência de 02 (dois) anos, 

podendo ser prorrogado por sucessivas e iguais vezes, a critério da Administração. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 11 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito 
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