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LE IS
L   E   I    Nº    1 0 . 1 1 9, de 29/12/2009

Acrescenta a alínea “b.j.” ao parágrafo único do art. 10, da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento
de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 14
de dezembro de 2009 a partir do Projeto de Lei n. 307/2009, de autoria do Vereador Sebastião Mainardes Junior, e eu, PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I

Art. 1º. Fica acrescida  a  alínea “b.j.” ao  parágrafo  único do art. 10 da Lei nº 6.329, de 16 de dezembro de 1.999, com
a seguinte redação:

“Art. 10 - ...
Parágrafo único - ...
                             ...

b.j.)  Avenida General Carlos Cavalcanti, trecho compreendido entre a Rua Xavier de Souza e a Avenida Valério Ronchi”.
(AC)

Art. 2º. Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data da sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de dezembro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    1 0. 1 0 5, de 29/12/2009
Altera a Tabela II - Índices Urbanísticos da Lei nº 6.329, de 16/12/1999.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 09

de dezembro de 2009 a partir do Projeto de Lei n. 275/2009, de autoria dos Vereadores Alessandro Lozza de Moraes e Sebastião
Mainardes Junior, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. A Tabela II - Índices Urbanísticos da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, passa a vigorar na forma disposta no anexo desta Lei.
Art. 2º. Fica  revogada  a  Tabela  de  Índices Urbanísticos prevista na Lei nº 9.636, de 11/07/2008.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 29 de dezembro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

ANEXO -  Lei nº 10.105/2009

TABELA II
ÍNDICES URBANÍSTICOS

Observações:
(1) - Isento até a altura de 9 metros
(2) - Após altura de 9 metros, segue-se a fórmula A=1,50 + 0,20 (N-4). Com mínimo de 1.5 metros: para os demais

pavimentos com a finalidade mínima de estacionamento, mantém-se as condições da base.
(3) - Isento até a altura de 6 metros da cota de passeio sem aberturas. Para prédios de até 4 pavimentos o recuo lateral

e de fundos o mínimo é de 1,50 metros com aberturas. Após esta altura segue fórmula R= 1,50 + 0,20 (N-4) onde R = recuo em
metros e n = número de pavimentos.

(4) - Taxa de Permeabilidade de 75%
(5) - Para desmembramentos nos lotes de esquina deve ser acrescentado o recuo mínimo da zona.
(6) - Respeitando a Taxa de Ocupação e o coeficiente de aproveitamento, portanto não há número limite de pavimentos
(7) - 4 pav. a critério da CMZ.
(8) - 100% para estacionamentos, centro de convenções e restaurantes.(NR)
(9) - Recuo, conforme Art. 5º desta Lei
* - Para o coeficiente de aproveitamento das edificações coletivas verticais, serão calculadas áreas líquidas, excluindo-se

as áreas comuns de garagem, halls de acessos, áreas de lazer, elevadores, escadas, salão de festas e casa de máquinas.
(10) Será permitido o ático (cobertura).

DECRETO S
D E C R E T O  N. °   3 . 7 2 3, de 16/12/2009

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.517.086,86.
O   PREFEITO  MUNICIPAL  DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando  de   suas  atribuições que  lhe  são

conferidas  por  lei, e  tendo em vista o disposto no art. 43 , § 1°, inciso III, da  Lei   Federal   nº  4.320, de  17 de  março  de
1964, art. 5º da Lei Municipal  nº 9.832 de 31 de dezembro de 2008,

DECRETA
Art. 1º. Fica aberto  ao  Orçamento  Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 9.832 de 31 de dezembro de 2008,

um crédito adicional  suplementar  no valor de R$ 1.517.086.86 (Um Milhão Quinhentos e Dezessete Mil, Oitenta e Seis Reais
e Oitenta e Seis Centavos), assim discriminado:

0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção da Unidade – Gabinete do Prefeito
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 64                     R$  210.000,00
0400 – Secretaria Munic. de Admin. e Neg. Jurídico
0405 – Departamento de Patrimônio
2884600080.002 – Indenizações
4490.61.00.0000 – Aquisição de Imóveis – Rec. 01000 – Cr 149                              R$    12.300,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0501 – Departamento Administrativo
0412200102.027 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo – SMF
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 167                             R$         353,00
0503 – Departamento Financeiro
0412300202.031 – Manutenção da Unidade – Depto. Financeiro – SMF
3390.47.00.0000 – Obrig. Tribut. E Contributivas – Rec. 01000 – Cr 193                R$    54.000,00
0700 – Secretaria Munic. de Obras e Serv. Publ.
0701 – Departamento administrativo
0412200102.053 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo – SMOSP
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 302                              R$   10.005,96
0702 – Departamento de Obras
1745200881.012 – Construção de Galerias e Obras Complementares
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 319                                  R$   52.500,00
1745200881.012 – Construção de Galerias de Obras Complementares
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4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01510 – Cr 4446                                  R$ 85.000,00
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200882.058 – Manutenção da Seção de Limpeza Pública
3390.39.00.0000 – Outros Serv. Terceiros – Rec. 01511 – Cr 356                                R$ 69.000,00
1545200882.057 – Manutenção da Unidade – Depto. de Serviços Públicos - SMOSP
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 348                   R$ 188.000,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0801 – Gabinete do Secretário
1012200102.061 – Manutenção da Unidade – Gabinete do Secretário
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 372                  R$     7.500,00
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012200102.062 – Manutenção da Unidade – Assist.Integ.Saúde
3190.11.00.0000 – Venc.Vantag.Fixas – P. Civil – Rec. 01303 – Cr 385                  R$  200.000,00
3190.13.00.0000 – Obrigações Patronais – INSS – Rec. 01303 – Cr 387                 R$      1.300,00
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01303 – Cr395                             R$    16.500,00
3390.33.00.0000 – Passagens e Desp. c/ Locom. – Rec. 01303 – Cr 399                R$    15.050,00
3390.39.00.0000 – Outros Serv. Terceiro P. Juríd. – rec. 01303 – Cr 403              R$  155.000,00
1030200582.074 – Assistência Especializada – FAE
3390.48.00.0000 – Outr.Auxilios  Financ. P. Físicas – Rec. 01369 – Cr 495             R$         600,00
1030200612.072 – SAMU
3190.11.00.0000 – Venc. E Vant.Fixas – PCivil – Rec.01303 – Cr 506                         R$ 17.000,00
1030300552.080 – Farmácia Popular
3190.11.00.0000 – Venc.e Vant.Fixas – P.Civil – Rec 31377 – Cr 545                       R$    8.000,00
1030500622.082 – Vigilância em Saúde – Epidemiológica
3190.04.00.0000 – Contr. p/ Tempo Determ. – Rec.31497 – Cr 569                        R$ 29.500,00
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100761.030 – Ref. Ampl. Escola Munic.Dr.Leopoldo P. Rosas
4490.51.00.0000- Obras e Instalações – Rec. 01107 – Cr 662                                    R$   45.000,00
1100 – Secretaria  Municipal Esportes e Recreação
1102 – Departamento de Esportes
2781202111.056 – Construção e Melhorias em Áreas Esportivas e Recreativas
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 849                                  R$   37.300,00
2781202112.133 – Manutenção da Unidade – Depto.Esportes – SMER
3390.33.00.0000 – Passagens e Despesas c/Locomoção – Rec.01000 – Cr 853     R$   16.000,00
2781202112.133 - Manutenção da Unidade – Depto.Esportes – SMER
3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros –P.FI – Rec.01000 – Cr 854          R$  10.500,00
1400 – Secretaria Municipal de Governo
1402 – Assessoria de Relações Públicas
2413102262.013 – Publicidade
3390.39.00.0000 – Outros Serv.Terceiros P.Juríd.  – Rec. 01000 – Cr 1093              R$240.000,00
1600 – Secretaria Mun. de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.186 – Manutenção da unidade – Depto. de Cultura – SMCT
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1110                              R$ 35.230,00
3390.33.00.0000 – Passagens e Despesas c/ Locom. – Rec. 01000 - Cr 1113            R$   1.009,00
3390.39.00.0000 – Outros serv. Terceiros – P. Juríd. – Rec.01000 – Cr 1115            R$      438,90
Art. 2º. Para   dar  cobertura  ao  crédito  aberto   na   forma  do  artigo  anterior, serão  canceladas em iguais importâncias,

as seguintes dotações do orçamento vigente de conformidade com o disposto no art.43, § 1°, inciso II e III da Lei nº 4.320 de
17 de março de  1964, e serão utilizados:

· Excesso de Arrecadação  na fonte de Recurso 01510 no Valor de R$  85.000,00
· Excesso de Arrecadação na fonte de Recurso 01511 no Valor de R$  69.000,00
0200 – Governo Municipal
0201 – Gabinete do Prefeito
0412200182.010 – Manutenção da Unidade – Gabinete do Prefeito
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 55                 R$     20.000,00
3190.13.00.0000 – Obrig. Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 56                          R$     10.000,00
3190.16.00.0000 – Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 57                        R$   20.000,00
0300 – Secretaria Municipal de Planejamento
0301 – Departamento Administrativo
0412200102.015 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo – SMP
3190.13.00.0000 – Obrig. Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 79                            R$   7.000,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0503 – Departamento Financeiro
2884300000.004 – Pagamento da Dívida Contratada, Juros e Outras Dívidas
4690.71.00.0000 – Princ.da Div. por Contrato – Rec. 01000 – Cr 202                    R$ 509.300,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de saúde
1012200102.062 – Manutenção Unidade – Assist.Integral   à Saúde
4490.52.00.0000 – Equip.e Material Permanente – Rec. 01303 – Cr 409              R$     1.300,00
1030200612.072 - SAMU
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – reC. 01303 – Cr  518                 R$    17.000,00
1030200582.074 – Assistência Especializada – FAE
4490.52.00.0000 – Equipamentos e Mat. Perman. Rec. 01369 – Cr 496              R$         600,00
1030300552.080 – Farmácia Popular
3390.14.00.0000 – Diárias – P Civil – Rec. 31377 – Cr 547                                       R$        500,00
3390.30.00.0000 – Material de consumo – Rec. 31377 – Cr 548                            R$     5.500,00
3390.33.00.000 – Passagens e Desp. c/ Locom. – Rec. 31377 – Cr 549                  R$    1.000,00
3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P.Fí. – Rec. 31377 – Cr 550    R$    1.000,00
1030300642.078 – Assistência Farmacêutica
3390.32.00.0000 – Material de Distrib.Gratuita – Rec. 01303 – Cr 553                 R$ 386.550,00
1030400632.081 – Vigilância em Saúde – Vigilância Sanitária
3390.30.00.0000 – Material de Consumo  – Rec. 31497 – Cr 559                           R$   16.500,00
3390.36.00.0000 – Outros Serviços de terc. – Pfí. – Rec. 31497 – Cr 562              R     10.000,00
1030408997.824 – Despesas de Exerc.Anter. – SMS
3190.92.00.0000 – Desp.Exerc.Anteriores – Rec. 31497 – Cr 565                            R$      500,00
3390.92.00.0000 – Desp.Exerc.Anteriores – Rec. 31497 – Cr 566                            R$      200,00
4490.92.00.0000 – Desp.Exerc.Anteriores – Rec.31497 – Cr 567                              R$     500,00
1030508997.825 – Despesas de Exercícios Anteriores - SMS
3190.92.00.0000 – Desp.Exerc.Anteriores – Rec. 31497 – Cr 601                             R$     300,00
3350.92.00.0000 – Desp.Exerc.Anteriores – Rec. 31497 – Cr 602                             R$      500,00
3350.92.00.0000 – Desp.Exerc.Anteriores – Rec. 31497 – Cr 603                             R$      700,00
4490.92.00.0000- Desp.Exerc.Anteriiores – Re c. 31497 – Cr 604                             R$      300,00
0803 – Conselho Municipal Antidrogas – COMAD
1030302342.085 – Manutenção da Unidade – COMAD
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 611                   R$     7.500,00
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0901 – Departamento Administrativo
0412200102.087 – Manutenção, Atualização, Expansão da Biblioteca Pública Municipal
3190.16.00.0000 – Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – CR 622                     R$   20.000,00
1212200102.092 – Manutenção da Unidade – Departamento Administrativo – SME
3190.16.00.0000 – Outr. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 630                      R$     8.000,00
0902 – Departamento de Educação
1236500802.100 – Manutenção dos Centros de Educação Infantil
4490.52.00.0000 – Equip.e Material Permanente – Rec.01107 Cr 726                     R$ 45.000,00
1100 – Secretaria Munic.Esportes e Recreação
1102 – Departamento de Esportes
2781202112.133 – Manutenção da Unidade – Depto. Esportes – SMER
3390.39.00.000 – Outros Serviços de Terc. – P.Jurí. – Rec. 01000 – Cr 855             R$      500,00
4490.52.00.0000 – Equip.Mat.Permanente – Rec. 01000 – Cr 856                            R$ 26.000,00
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1201 – Departamento Administrativo – SMAS
0812200102.144 – Manutenção da Unidade – Depto. Administrativo – SMAS
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 01000 – Cr 890                  R$ 100.000,00
1203 – Departamento de Assuntos Comunitários
0824400482.147 – Manutenção da Unidade – DEPAC – SMAS
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 916                                    R$   10.000,00
0824400482.149 – Pronto Atendimento Social
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. com Locomoção – Rec. 01000 – Cr 924                R$ 10.000,00
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824400472.167 – Proteção Social Básica à Família – Piso Básico Fixo
3190.13.00.0000 – Obrig. Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 980                           R$  35.000,00
1400 – Secretaria Municipal de Governo
1401 – Gabinete do Secretario – SMG
0412200102.181 – Manutenção da Unidade – Depto. Admin. – SMG
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat.Perman. – Rec. 01000 – Cr 1083                         R$     8.422,44
1500 – Reserva de Contingência
1501 – Reserva de Contingência
9999999990.007 – Reserva de Contingência
9999.90.00.0000 – Reserva de Contingência – Rec.99999 – Cr 1095                        R$    1.828,44
1600 – Secretaria Munic. de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.187 – Conservatório Dramático Music.Maestr. P.M.Alves
3350.43.00.0000 – Subvenções Sociais – Rec. 01000 – Cr 1116                                   R$   3.919,08
1339208997.846 – Despesa de Exercícios Anteriores –SMCT

3350.92.00.0000 – Despesa de Exercícios Anteriores – Rec. 01000 – Cr 1121         R$     1.000,00
3390.92.00.0000 – Despesa de Exercícios Anteriores – Rec.01000 – Cr 1122          R$        598,06
1604 – Depto. de Patrimônio Cultural
1339100171.067 – Biblioteca Pública Municipal
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações Rec. 01000 – Cr 1132                                      R$ 20.000,00
1339102202.191 – Manutenção da Unid.Depto. Patrim. Cult. – SMCT
4490.52.00.0000 – Equipamentos e Ma.l Perman. – Rec.01000 – Cr 1138                 R$15.598,00
1607 – Departamento de Turismo
2369501352.127 – Manutenção da Unid. – Depto. Turismo – SMCT
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1150                                R$ 23.187,70
3390.36.00.0000 – Outros Serv. Terc. – P. Fís. – Rec. 01000 – Cr 1152                        R$   1.992,80
2800 – Controladoria Geral do Município
2801 – Sub-controladoria de Gestão Administrativa
0412402242.194 – Manut.Unid. – Sub-Contr. de Gestão Administ.
3190.94.00.0000 – Indenizações e Restituições Trab. – Rec. 01000 – Cr 1377           R$   1.000,00
3390.14.00.0000 – Diárias – Pessoal Civil – Rec. 01000 – Cr 1378                                R$   3.730,00
3390.30.00.0000 – Material de Consumo Rec. 01000 – Cr 1379                                   R$   6.888,22
3390.39.00.0000 – OutrServ.Terc. – P. Juríd. – Rec. 01000 – Cr 1381                          R$   2.672,12
0412408997.848 – Despesas de Exerc.Anter. – SCGA
3390.92.00.0000 – Despesas de Exerc.Anter. – Rec. 01000 – Cr 1384                          R$   1.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16/12/2009.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de dezembro de 2009.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O RTA R I A S

L I C I TA Ç Õ E S

P O R T A R I A   N º   4. 6 5 3, de 04/01/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o

contido no protocolado nº 3560174, de 22/12/2009,
R E S O L V E
       CONSTITUIR, Comissão para o Teste Seletivo nº 07/2009, referente aos empregos temporários para Professores de

Ensino Fundamental e Professores de Educação Infantil, composta pelos seguintes membros:
COMISSÃO GERAL DO CONCURSO:
Presidente: Teresa Jussara Luporini – RG- 668.777
Secretária:  Débora Alves Pereira – RG – 4.739.019-2
Membros:  Denise Degraf Travensolli – RG – 4.635.355-2
Elsa Schumoski – RG – 1.255.585
Marislei de Fátima Zaremba Martins – RG 3.368.037-6
Elizabeth Regina Streisky de Farias – RG 4.517.084-5
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 04 de janeiro de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

AVISO DE REABERTURA DE  EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a reabertura do seguinte procedimento licitatório (fase de disputa de lances): Pregão, na Forma Eletronica - Registro de
Preços nº 190/2009 AQUISIÇÃO E FORNECIMENTOS DE UNIFORME ESCOLAR, MOCHILAS, CAPA DE CHUVA, MEIA COLEGIAL E
TENIS ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA), conforme  revogação do Excelentíssimo
Senhor Juiz de direto – GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ da 3ª Vara Civil -  onde denega a segurança pleiteada
na inicial e revoga a liminar anteriormente concedida.

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES 14:00 horas do dia 15/01/2010
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 04 de janeiro  de 2010.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DO TESTE SELETIVO Nº 07/2009

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
RETIFICAR O VALOR DA REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL DOS  EMPREGOS, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 04 de janeiro de 2.010
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE TESTE SELETIVO
No 007/2009

Considerando a legislação municipal, o Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o contido no protocolado sob n° 3620143/2009,

TORNA PÚBLICO
Que estarão abertas as inscrições ao Teste Seletivo, para o preeenchimento de vagas, em substituição, na Secretaria

Municipal de Educação, a partir do dia 05 até o dia 15 de janeiro de 2010, por meio de contratação por prazo determinado de
até quatro (4) meses, podendo, no interesse  da administração, ser renovado por igual  período, conforme Lei Municipal nº 4.304/
89 e alteração promovida pela Lei Municipal nº 9838/2008.
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1.  – INSTRUÇÕES PRELIMINARES

1.1 – As vagas estão vinculadas à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou conforme definido nos regulamentos internos
do Poder Executivo.

1.2 – Durante o prazo de validade do teste seletivo, e no caso de necessidade do município, os candidatos poderão ser
chamados por ordem estrita de classificação.

1.3 – O contrato de trabalho será por prazo determinado, sob o regime da CLT e regido pela legislação municipal aplicável
e pelos regulamentos internos do Poder Executivo.

1.4 – A realização da inscrição representará para o candidato a plena ciência do conteúdo deste edital e da condição de
preenchimento de todos os requisitos para o exercício do respectivo emprego público.

1.5 – Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, alteração quanto ao emprego escolhido.
1.6 – O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de

cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
1.7 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, salvo nas seguintes hipóteses:
1.7.1 – doador de sangue: desde que tenha feito doação de sangue por, pelo menos três vezes, comprovada mediante

anexação ao requerimento de isenção, de declaração emitida por Banco de Sangue ou Instituição de Saúde vinculados ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e de reconhecida idoneidade; para os efeitos deste edital serão consideradas as doações de
sangue efetuadas no período de 2 (dois) anos antes da data da publicação do edital do teste seletivo; as doações de sangue
serão válidas apenas uma vez para a concessão de isenção da taxa de concurso, nos termos da Lei Municipal no 7.044/2003
e do Decreto no 2.099/2008.

1.7.2 – cidadão carente: assim considerado aquele inscrito em programas sociais do Governo Federal, nos termos da Lei
Municipal no 7.938/2004 e do Decreto no 1.355/2007, comprovado mediante apresentação do respectivo Cartão de Identificação
Social.

1.7.3 – Para o alcance dos benefícios citados nos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Edital, o candidato deverá proceder solicitação
na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, até o
dia 15 de janeiro de 2010.

1.8 – Nos termos da Lei Municipal no 7.696/2004, fica reservada 10% (dez por cento) vagas para cada um dos empregos
do presente teste seletivo aos afrobrasileiros que assim se declararem no ato da inscrição.

1.8.1 – Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare expressamente, identificando-se como de cor negra ou
parda, pertencente à raça/etnia negra de acordo com a legislação em vigor.

1.8.2 – Tal informação integrará os registros cadastrais de ingresso de empregados.
1.8.3 – Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à anulação da inscrição

no teste seletivo e de todos os atos daí decorrentes; se já nomeado no emprego efetivo para o qual concorreu na reserva de
vagas utilizando-se da declaração inverídica, sujeitar-se-á o infrator à pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, em
qualquer caso, a ampla defesa.

1.8.4 – A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-
Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.9 – Nos termos da Lei Municipal no 6.125/1999, fica reservada 10% (dez por cento) vagas para cada um dos empregos
do presente teste seletivo, aos portadores de deficiência física ou sensorial.

1.9.1 – É considerado deficiente físico ou sensorial o candidato que preencha os requisitos da legislação previdenciária
vigente ao tempo do teste seletivo .

1.9.2 – A avaliação das condições de deficiência, para admissão ao serviço público, será efetuada mediante exame pericial
pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

1.9.3 – Não haverá atendimento diferenciado para a realização da prova, exceto aos portadores de necessidades
especiais.

1.9.4 – O portador de deficiência que necessitar de instrumento de avaliação diferenciado, deverá proceder solicitação,
anexando os comprovantes médicos necessários, na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av.
Visconde de Taunay no 950 – Bairro da Ronda, até o dia 15 de janeiro de 2010.

1.9.5 – Para alcance do benefício citado no item 1.9 deste Edital, o candidato deverá proceder solicitação na Praça de
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Av. Visconde de Taunay no 950, Bairro da Ronda, até o dia 15 de janeiro
de 2010.

1.10 – O resultado das solicitações referentes aos itens 1.7.3, 1.8 e 1.9 deste Edital será divulgado pela Secretaria Municipal
de Gestão de Recursos Humanos da PMPG, no dia 18 de janeiro  de 2010, mediante publicação no Diário Oficial do Município
e endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br

2.DAS INSCRIÇÕES
2.1.A inscrição do candidato deverá ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico http://

www.pontagrossa.pr.gov.br através de “link” específico para a inscrição e impressão da ficha de inscrição.
2.2.O interessado deverá efetuar sua inscrição a partir das 12h00min do dia 05/01/2010 e até as 12h00min do dia 15/01/

2010.
2.3.O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
2.4.O pagamento da taxa – indispensável para efetivação da inscrição – deverá ser efetuado em qualquer agência bancária

ou casa lotérica, mediante o boleto bancário, o qual deve ser solicitado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa.

2.5.A efetivação da inscrição se dará por meio da comprovação pelo Banco responsável por cobrança da taxa.
2.6.Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
2.7.A ficha de inscrição contém um espaço próprio para ser colada uma foto 3x4 recente do candidato, e de conformidade

com a aparência física atual, que permita a sua identificação pelos fiscais e aplicadores de prova do Teste Seletivo. No verso da
ficha de inscrição deverá estar colada a cópia do documento oficial de identidade do candidato, que permita a sua identificação
pela foto e pela assinatura.

2.8.A ficha de inscrição com a foto e a cópia do documento de identidade, colados, será exigida para o ingresso do
candidato na sala de prova e será recolhida no dia da prova pelo fiscal de sala, não podendo ser substituída por qualquer outro
documento de identificação, ainda que oficial.

2.9.A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova realizada, a convocação do candidato para a contratação,
desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade, tais como: falsidade nas declarações e documentos apresentados ou
irregularidade na realização da prova, importando tais atitudes na perda dos direitos ao Teste Seletivo em desenvolvimento, sem
prejuízo de medidas outras de ordem administrativa, civil ou criminal.

2.19.A partir do dia 20/01/2010, o candidato poderá verificar a situação da sua inscrição, no endereço eletrônico http://
www.pontagrossa.pr.gov.br

3. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
 3.1. No ato da inscrição o candidato deverá:
 a) possuir Cédula de Identidade (RG);
 b) possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF);
 c) ser brasileiro nato ou naturalizado;
 d) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
 e) estar em gozo dos direitos civis e políticos.
 3.2. Firmar declaração ou ciência de que:
 a) deverá ter  completado 18 anos de idade até o dia da contratação;
 b) apresentar os requisitos de escolaridade para o exercício do emprego até a data da contratação;
 c) deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação de competente exame
          admissional;
 d) não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração pública direta ou indireta de
        qualquer unidade da federação  ou de empresa privada;
 e) não ter registro de antecedentes criminais;
 f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade pela prática de atos desabonadores.
Obs. O candidato fica ciente de que é civil e criminalmente responsável pelas declarações firmadas no ato da inscrição, as

quais serão  comprovadas quando da contratação, sob as penas da lei, bem como da perda do direito à contratação de que se
trata.

4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
4.1. O Teste Seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, constituir-se-á de provas com questões objetivas que

apresentarão, no máximo, 5 (cinco) respostas cada, podendo mais de uma resposta estar correta, sendo as questões organizadas
de acordo com o referencial estabelecidos nos Anexo I e Anexo II do presente Edital e dentro da seguinte composição:

4.2.A prova terá 25 questões objetivas, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.
 4.3.Os candidatos deverão alcançar, no mínimo, 50% do total da prova, para serem aprovados e classificados no Teste

Seletivo.
 4.4.A prova  será aplicada no dia 27 de janeiro de 2010  em local a ser defenido.
 4.5.O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova munido de caneta esferográfica, escrita

grossa - tinta azul, ficha de inscrição (montada conforme estabelecido no item 2.7 do presente Edital), boleto bancário devidamente
autenticado e documento de identidade oficial e original.

 4.6.Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local de prova e o cumprimento dos horários
estabelecidos.

 4.7.O candidato só poderá ingressar no local de provas mediante apresentação da sua ficha de inscrição no teste seletivo
e do seu documento original de identidade oficial.

 4.8.Serão considerados documentos de identidade para acesso ao local da prova, obrigatoriamente original: Cédula de
Identidade, ou Carteira Nacional de Habilitação com fotografia (na forma da Lei no 9.053/1997), ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social, ou Carteira oficial de Órgão de Classe, ou Passaporte válido.

 4.9.Caso o candidato não apresente documento de identidade original por motivo de furto, roubo ou perda, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial.

 4.10.Os portões de acesso ao local de realização da prova serão abertos as 13h15min e fechados as 14h00min estando
impedido, por qualquer motivo, o ingresso dos candidatos ao local de prova após as 14h00min.

 4.11.Não será aplicada prova, em qualquer hipótese, em local,  data, ou em horário diferente dos determinados no Edital
específico  .

4.12.Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de Teste Seletivo.

4.13.Não será permitida, no dia da realização da prova, a utilização de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman,
notebook, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer a segurança do Teste Seletivo. Caso o
candidato venha a portar qualquer um desses objetos, eles deverão ser desligados e colocados no chão, embaixo da carteira.
O descumprimento da presente instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de fraude.

4.14.Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, o uso de gorros, bonés, óculos escuros e de relógios, que
deverão ser guardados pelos candidatos no chão, embaixo da carteira. O controle e informação do tempo serão feitos pelos fiscais
de sala.

4.15.O não-comparecimento à prova objetiva implicará na eliminação do candidato.
4.16.O candidato que usar de atitudes de desacato e desrespeito com qualquer dos fiscais ou responsáveis pela aplicação

da prova será excluído do Teste Seletivo.
4.17.No tempo máximo de duração da prova, que será de 2 (duas) horas, estará incluído o destinado para a leitura das

orientações sobre a prova, para a resolução das questões e para o preenchimento do cartão óptico de registro de respostas.
4.18.As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão de respostas com caneta esferográfica com tinta

azul – escrita grossa, conforme as instruções apresentadas no caderno de questões.
4.19.Não serão computadas questões que tiverem respostas não-assinaladas e/ou assinaladas com rasura no cartão de

respostas.
4.20.O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão de respostas e pela sua

integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do mesmo, salvo em caso de defeito de impressão.
4.21.O candidato somente poderá retirar-se da sala de prova após 1 (uma) hora do início da prova objetiva, devendo

entregar ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão de respostas, ainda na carteira em que realizou a prova.
4.22.Ao final da prova, em cada sala, é obrigatória a saída dos três últimos candidatos de forma simultânea, somente após

a assinatura da ata de encerramento.
4.23.Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto, a não ser em caso especial

e acompanhado por um componente da equipe de aplicação do Teste Seletivo.
4.24.A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá, até dois dias úteis após o

encerramento das inscrições:
1. proceder à solicitação na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de Taunay,

no 950, Bairro da Ronda;
2.  no dia da prova, levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável

pela guarda da criança, não havendo prorrogação do horário de realização da prova em razão de tal providência.
4.25. No dia 28/01/2010, a partir das 12h00min, serão divulgados a prova e o gabarito provisório das questões objetivas

no seguinte endereço da Internet http://www.pontagrossa.pr.gov.br

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
5.1. pontuação final será obtida de acordo com o critério abaixo:

 5.2.No caso de empate na pontuação final no emprego de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, serão usados, pela
ordem, os seguintes critérios para desempate:

a) maior pontuação nas questões de Fundamentos da Educação;
b)  maior pontuação nas questões de Legislação da Educação Infantil;

c) candidato com mais idade.
5.3.No caso de empate na pontuação final no emprego de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, serão usados, pela

ordem, os seguintes critérios para desempate:
a) maior pontuação nas questões de Fundamentos da Educação;
b) maior pontuação nas questões de Legislação do Ensino Fundamental;

c) candidato com mais idade.
5.4. A pontuação final obtida pelo candidato será proporcionalmente convertida para nota, na escala de 0 (zero) a 10 (dez),

com aproximação aritmética para a casa centesimal, e serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem valor igual ou
superior a 5 (cinco)

5.5.O resultado final do  Teste Seletivo será dado a conhecer através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, do sítio da Prefeitura Municipal na internet (www.pontagrossa.pr.gov.br).

6. DO EXAME MÉDICO
6.1.O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente eliminatório e será realizado de conformidade com as

orientações a serem fornecidas aos candidatos selecionados e convocados para comparecerem no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.

7. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
7.1.De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação, convocará os candidatos

selecionados para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos, onde receberão as orientações para a contratação
(documentação e data do exame pré-admissional).

7.2.Os requisitos para a contratação são os seguintes:
a) não possuir antecedentes criminais;
b) não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa causa,  mediante inquérito administrativo ou judicial;
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c) estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo masculino, do Serviço Militar;
d) ser considerado apto nos exames admissionais;

e) comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
 f) o candidato classificado que, uma vez convocado, não comparecer para a assinatura do contrato de trabalho dentro

do prazo fixado na convocação, será considerado desistente, perdendo os direitos decorrentes da aprovação.

8. DOS RECURSOS
8.1.Para a interposição de recursos previstos neste Edital, o candidato deverá expor com precisão o ponto de insurgência,

mediante razões claras, consistentes e fundamentadas.
8.2.Somente será apreciado o recurso devidamente fundamentado.
8.3.Para cada recurso, o candidato deverá proceder solicitação em separado.
8.4.Será admitido recurso sobre este Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da sua publicação, dirigido ao

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos e protocolizado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda.

8.5.O resultado da análise do recurso referenciado no item anterior deste Edital, que acontecerá no prazo de até 2 (dois)
dias úteis contados de sua interposição, será comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso.

8.6.Serão admitidos recursos, dirigidos ao Presidente da Comissão do Teste Seletivo, desde que interpostos no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis subsequentes à publicação dos respectivos editais no site www.pontagrossa.pr.gov.br, relativos a:

a) divulgação da prova e do gabarito provisório;
b) publicação do resultado final de classificação dos candidatos aprovados, na hipótese de erro material.

8.7.Será admitido recurso referente ao item 8.6 deste Edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da sua publicação,
dirigido ao Presidente da Comissão do Teste Seletivo e protocolizado na Praça de Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, na Avenida Visconde de Taunay, no 950, Bairro da Ronda.

8.8.Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo estipulado nos itens 8.4 e 8.6 deste Edital.
8.9.Os recursos que forem encaminhados via fax, ou via correio eletrônico, não serão conhecidos.
8.10.Se do exame dos recursos resultar a anulação de questão, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos

os candidatos que realizaram a prova, independentemente da formulação de recurso.
8.11.Após decisão sobre os recursos interpostos sobre questão de prova e/ou de resposta do gabarito provisório, os

cartões de registro de respostas serão processados de acordo com o gabarito então definitivo, do que não se admitirá recurso.
8.12. O resultado da análise do recurso, que acontecerá no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua

interposição, será comunicado ao requerente nos próprios autos do recurso.
8.13.Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado ou incorreto do cartão de registro

de respostas.
8.14.Apreciados e decididos os recursos, não serão concedidas revisão, vistas ou recontagem de pontos.

9. DAS PUBLICAÇÕES
 9.1.Todos os Editais, avisos e resultado do presente Teste Seletivo serão publicados no Diário Oficial da Prefeitura Municipal

de Ponta Grossa e pela internet, no endereço da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa: www.pontagrossa.pr.gov.br.

10. CONDIÇÕES ADICIONAIS
10.1.A classificação do candidato não implica na sua imediata admissão no quadro de servidores,mas esta quando se der,

obedecerá a ordem rigorosa de classificação;
10.2. A admissão do candidato aprovado estará condicionada ao exame médico pré admissional;
10.3. Casos omissos ao presente regulamento terão sua resolução a cargo da Banca Examinadora designada pelo Ex.mo

Prefeito Municipal, a luz das disposições do Regulamento Geral de Concursos e demais disposições aplicáveis.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O prazo de validade do Teste Seletivo será de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação, podendo o

contratado a qualquer momento ser substituído pelo candidato imediatamente abaixo na classificação, por falta de desempenho
adequado, falta de adaptação ou qualquer outro motivo que prejudique o bom desempenho do trabalho pedagógico na
unidades escolares.

11.2. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte do Candidato, de todas
as condições, normas e exigências constantes deste Edital, das quais o Candidato não poderá alegar desconhecimento.

11.3. Estará automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
a) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova ou perturbar, de qualquer

modo, a ordem dos trabalhos;
b) utilizar qualquer meio na tentativa de burlar a prova ou for responsável por falsa identificação pessoal;
 c) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
11.4. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, importarão em

insubsistência de inscrição, nulidade de habilitação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das demais medidas em ordem
administrativas, civil ou criminal.

11.5. O Candidato será o único responsável pelos dados constantes em sua Ficha de Inscrição, devendo notificar a
Secretaria Municipal de Educação de quaisquer alterações, principalmente de endereço.

11.6. Os candidatos classificados serão contratados, observando a ordem de classificação, devendo comparecer em data
e local a serem divulgados para cumprimento dos atos administrativos necessários para a contratação, inclusive o exame pré-
admissional, sendo que:

a)no ato da contratação deverão atender aos requisitos contidos neste Edital;
b)deverão declarar boa conduta e gozar de boa saúde física e mental compatíveis com o exercício das atividades inerentes

ao emprego;
c)a não apresentação dos documentos na conformidade deste Edital eliminará o candidato do Teste Seletivo.
11.7. Não serão admitidos, em hipótese alguma, pedidos de reconsideração ou recurso do resultado do exame médico pré-

admissional.
11.8. É dever exclusivo do candidato manter-se informado sobre os eventos e prazos do presente Teste Seletivo, conforme

disposto no item 9 deste Edital.
11.9. No caso deste Edital vir a sofrer alterações, ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que

lhes disser respeito, tal circunstância será mencionada em Adendo ao presente Edital, publicado conforme disposto no item 9 deste
Edital.

11.10. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, Secretaria
Municipal de Educação, e, quando necessário, em conjunto com a Comissão de Teste Seletivo.

Ponta Grossa, 29 de dezembro de 2009.
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de  Recursos Humanos
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