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LE IS
L   E   I    Nº    10.193, de 19/03/2010

Dispõe sobre o atendimento em tempo razoável e preferencial nos cartórios
de registro de imóveis, no âmbito do Município de Ponta Grossa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na
Sessão Ordinária realizada no dia 17 de março de 2010 a partir do Projeto de Lei
n.318/2009, de autoria do Mauricio Silva, e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Os cartórios de registro de imóveis que prestam serviços no Município

de Ponta Grossa, deverão, obrigatoriamente, colocar a disposição de seus usuários,
pessoal suficiente e necessário no balcão de atendimento, para que o atendimento
seja efetivado em tempo razoável.

    § 1º. Considera-se como tempo razoável, o atendimento no balcão aos
usuários, o prazo máximo de 20 (vinte) minutos em dias normais e de 30 (trinta)
minutos na véspera e no dia imediatamente posterior a feriados prolongados.

    § 2º. Será disponibilizado senhas eletrônicas aos usuários nos cartórios de
registro de imóveis para controlar o tempo razoável para o atendimento no balcão,
registrando o horário da chegada dos usuários.

Art. 2º. Os cartórios de registro de imóveis que prestam serviços no âmbito do
Município, deverão, ainda, dar atendimento preferencial e diferenciado às pessoas
com mais de 65 (sessenta e cinco) anos, gestantes, portadores de deficiências e
pessoas com crianças de colo.

Art. 3º. Os cartórios de registro de imóveis deverão afixar, em local de fácil
visualização, cartazes informando as determinações contidas nesta lei.

Art. 4º. O descumprimento das disposições previstas nesta lei sujeitará os
infratores às seguintes sanções:

I   -   advertência
II  - multa de 100 (cem) VR´s (Valores de Referência) do Município, após a

advertência, em dobro, nas reincidências.
Parágrafo único – Não será considerada infração ao disposto nesta lei, a

inobservância do tempo razoável de atendimento por motivo de força maior ou
greve, desde que devidamente comprovados.

Art. 5º. Os cartórios de registro de imóveis terão o prazo de 90 (noventa) dias
para se adequarem às disposições desta lei, contados da sua vigência.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de março de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E  T O   N°   3. 9 2 0, de 19/03/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no uso das atribuições que lhe

são conferidas pela Constituição Estadual, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H”
e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786
de 21 de maio de 1956, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0770238/
2010,

D E C R E T A
 Art. 1º.Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de

desapropriação e servidão amigável ou judicial pela Companhia de Saneamento do
Paraná - SANEPAR, a área de terra abaixo descrita, bem como as benfeitorias que
possam sobre elas existir, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-
Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de
1956.

Área: 28,00 m²
Proprietário: JOÃO RIBEIRO DA SILVA

Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº10, da quadra nº41
situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 784,00m2, constante
da matrícula nº 16.101 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E03, situada na
divisa com o lote nº 11, distante 43,00 metros da rua Benjamin Franklin, segue com
a azimute de 231º08’40", medindo 14,00m, pela área do lote nº 10, até a estação
E04, distante 43,00 metros da rua Benjamin Franklin, situada na divisa com o lote nº
09, confrontando ambos os lados com a área do lote nº 10.

Área: 28,00 m²
Proprietário: HAIRTON PINTO DA SILVA
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº08, da quadra nº28

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 462,00m2, constante
da matrícula nº 14.666 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO:Ponto de Partida estabelecido na estação E01, situada na
divisa com a rua Bonifácio Ribas, distante 32,00 metros da rua Humberto Campos,
segue com a azimute de 314º45’40", medindo 14,00m, pela área do lote nº 08, até
a estação E02, distante 32,00 metros da rua Humberto de Campos, situada na
divisa com o lote nº 07, confrontando no lado direito com o lote nº 09 e ao lado
esquerdo com a área do lote nº 08.

Área: 28,00 m²
Proprietário: LAURA DE MORAES DO PRADO
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº06, da quadra nº28

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 462,00m2, constante
da matrícula nº 15.262 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO:Ponto de Partida estabelecido na estação E03, situada na
divisa com o lote nº 07, distante 32,00 metros da rua Humberto Campos, segue com
a azimute de 314º45’40", medindo 14,00m, pela área do lote nº 06, até a estação
E04, distante 32,00 metros da rua Humberto de Campos, situada na divisa com o
lote nº 05, confrontando no lado direito com o lote nº 09 e ao lado esquerdo com a
área do lote nº 06.

Área: 28,00 m²
Proprietário: LUIS SCHUCK E ALIDA DE FÁTIMA RODRIGUES SCHUCK
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº09, da quadra nº41

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 784,00m2, constante
da matrícula nº 16.100 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E04, situada na
divisa com o lote nº 10, distante 43,00 metros da rua Benjamin Franklin, segue com
a azimute de 231º08’40", medindo 14,00m, pela área do lote nº 09, até a estação
E05, distante 43,00 metros da rua Benjamin Franklin, situada na divisa com o lote nº
05, confrontando ambos os lados com a área do lote nº 09.

Área: 28,00 m²
Proprietário: JOEL CAETANO DO PRADO E GIOVANA SPITZNER
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº05, da quadra nº28

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 462,00m2, constante
da matrícula nº 23.666 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E04, situada na
divisa com o lote nº 06, distante 32,00 metros da rua Humberto Campos, segue com
a azimute de 314º45’40", medindo 14,00m, pela área do lote nº 05, até a estação
E05, distante 32,00 metros da rua Humberto de Campos, situada na divisa com o
lote nº 04, confrontando no lado direito com o lote nº 09 e ao lado esquerdo com a
área do lote nº 05.

Área: 28,00 m²
Proprietário: JOSÉ LEONIDES DO PRADO
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº02, da quadra nº28

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 462,00m2, constante
da matrícula nº 8.712 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E07, situada na
divisa com o lote nº 03, distante 32,00 metros da rua Humberto Campos, segue com
a azimute de 314º45’40", medindo 14,00m, pela área do lote nº 02, até a estação
E08, distante 32,00 metros da rua Humberto de Campos, situada na divisa com o
lote nº 01, confrontando no lado direito com o lote nº 15 e ao lado esquerdo com a
área do lote nº 02.

Área: 28,00 m²
Proprietário: PEDRO PEREIRA
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº04, da quadra nº28

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 462,00m2, constante
da matrícula nº 25.670 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E05, situada na
divisa com o lote nº 05, distante 32,00 metros da rua Humberto Campos, segue com
a azimute de 314º45’40", medindo 14,00m, pela área do lote nº 04 até a estação
E06 distante 32,00 metros da rua Humberto de Campos, situada na divisa com o lote
nº 03 confrontando no lado direito com o lote nº 15 ao lado esquerdo com a área
do lote nº 04.

Área: 27,00 m²
Proprietário: JOÃO SILVESTRE DE CAMARGO
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº08, da quadra nº2A

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 433,90m2, constante
da matrícula nº 38.645 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E01, situada na
divisa com a rua Mato Grosso, distante 31,75 metros da rua Eli J. Soares, segue com
a azimute de 5º06’50", medindo 13,50m, pela área do lote nº 08, até a estação E02,
distante 31,75 metros da rua Eli J. Soares, situada na divisa com o lote nº 07,
confrontando no lado direito com o lote nº 08 e ao lado esquerdo com a área do lote
nº 04.

Área: 31,00 m²
Proprietário: ROBSON NUNES PINTO
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº05, da quadra nº11

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 358,80m2, constante
da matrícula nº 25.818 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E02, situada na
divisa com o lote nº 06, distante 22,30 metros da rua João F. Filho, segue com a
azimute de 2º40’00", medindo 15,50m, pela área do lote nº 05, até a estação E03,
distante 22,30 metros da rua João F. Filho, situada na divisa com o lote nº 04,
confrontando no lado direito com o lote nº 07 e ao lado esquerdo com a área do lote
nº 05.

Área: 112,04 m²
Proprietário: JOSÉ DE LARA MACHADO
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº12, da quadra nº28

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 1.176,00m2,
constante da matrícula nº 18.263 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da
Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto
com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E01, situada
na divisa com a rua Bonifácio Ribas, distante 17,50 metros do lote nº 11, segue com
a azimute de 316º56’00", medindo 50,00m, pela área do lote nº 12, até a estação
E02, confrontando ambos os lados com a área do lote nº 12, da estação E02, segue
com a azimute de 321º42’20", medindo 6,02m pela área do lote nº 12, até a estação
E03, distante 18,00metros do lote nº 11, situada na divisa com a rua Alfredo Ribas,
confrontando ambos os lados com a área do lote nº 12.

Área: 26,00 m²
Proprietário: FLORIANO FERNANDES CAMARGO
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº07, da quadra nº2A

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 419,20m2, constante
da matrícula nº 6.407 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E02, situada na
divisa com o lote nº 08, distante 31,75 metros da rua Eli J. Soares, segue com a
azimute de 5º06’50", medindo 13,00m, pela área do lote nº 07, até a estação E03,
distante 31,75 metros da rua Eli J. Soares, situada na divisa com o lote nº 06,
confrontando no lado direito com o lote nº 07 e ao lado esquerdo com o lote nº 03.

Área: 28,00 m²
Proprietário: JAIME ANTONIO ROSSONI
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº06, da quadra nº17

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 490,00m2, constante
da matrícula nº 3.005 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E03, situada na
divisa com o lote nº 07, distante 32,50 metros da rua Dario Velozo, segue com a
azimute de 311º51’30", medindo 14,00m, pela área do lote nº 06, até a estação E04,
distante 32,50 metros da rua Dario Velozo, situada na divisa com o lote nº 05,
confrontando ambos os lados com a área do lote nº 06.

Área: 28,00 m²
Proprietário: DEOLINDA BUSNELLO
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº160, da quadra nº25

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 462,00m2, constante
da matrícula nº 29.923 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E02, situada na
divisa com o lote nº 159, distante 32,00 metros da rua Oswaldo Cruz, segue com a
azimute de 251º14’00", medindo 14,00m, pela área do lote nº 160, até a estação
E03, distante 32,00 metros da rua Oswaldo Cruz, situada na divisa com o lote nº 161,
confrontando no lado direito com o lote nº 160 e ao lado esquerdo com o lote nº 190.

Área: 27,00 m²
Proprietário: ODILÉIA DO CARMO CHIRIGATTI
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº161, da quadra nº25

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 462,00m2, constante
da matrícula nº 28.358 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E03, situada na
divisa com o lote nº 160, distante 32,00 metros da rua Oswaldo Cruz, segue com a
azimute de 251º14’00", medindo 13,50m, pela área do lote nº 161, até a estação
E04, distante 0,50 metros do lote nº 162, situada na área do  lote nº 161, confrontando
no lado direito com o lote nº 161 e ao lado esquerdo com o lote nº 190.

Área: 120,80 m²
Proprietário: AMADEU CARLOS MONTES
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº08, da quadra nº14

situado no Bairro de Uvaranas, neste Município, com área total de 700,00m2, constante
da matrícula nº 9.191 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de
Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a
seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de Partida estabelecido na estação E01, situada na
divisa com a rua Junqueira Freire, distante 2,00 metros do lote nº 09, segue com a
azimute de 319º35’30", medindo 27,00m, pela área do lote nº 08, até a estação E02,
confrontando ambos os lados com a área do lote nº 08, da estação E02, segue com
a azimute de 229º35’30", medindo 10,40m pela área do lote nº 08, da estação E03,
confrontando ambos os lados com a área do lote nº 08, da estação E03, segue com
a azimute de 319º35’30", medindo 23,00 pela área do lote nº 08, até a estação E04,
distante 12,40 metros do lote nº 09, situada na divisa com o lote nº 15, confrontando
ambos os lados com a área do lote nº 08.

Área: 310,20 m²
Proprietário: IZOLDE CHIBINSKI FORTES
Situação: No terreno urbano, localizado na Avenida Antares,situado na Vila

Maria Otília, Bairro do Cará-Cará, neste Município, com área total de 47.188,64m2,
constante da matrícula nº 36.271 da 2ª Circunscrição de Registro Imobiliário da
Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma  Faixa de Servidão de Estação Elevatória de
Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: Frente para Avenida Antares, ande mede
20,50m; lado direito confronta com parte do lote C/A-2, de propriedade de Construtora
Cidadela Ltda., onde mede 25,25m; lado esquerdo confronta com parte do lote B,
de propriedade de Izolde Chibinski Fortes, onde mede 21,70m; fundo confronta com
parte do lote B de propriedade de Izolde Chibinski Fortes, onde mede 8,00m.

Área: 81,65 m²
Proprietário: MITRA DA DIOCESE DE PONTA GROSSA
Situação: No terreno urbano, situado no lugar denominado Capão do Cipó,

neste Município, com área total de 7.144,00m2, constante da Transcrição nº 29.696
da 1ª Circunscrição de Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma
Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O
ponto de Partida foi estabelecido na estação A, Da estação A, AZ 142º10’18", mediu-
se 15,93m até o PV03; Do PV03, AZ 161º20’45", mediu-se 24,89m até a estação B.

Área: 254,87 m²
Proprietário: ADEMIR JOSÉ SCORTEGAGNA
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote B, da quadra s/n, situado

no lugar denominado Capão do Cipó, Bairro da Colônia Dona Luiza, neste Município,
com área total de 10.620,00m2, constante da matrícula nº 31.449 da 1ª Circunscrição
de Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de
Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi
estabelecido na estação B, situada na divisa entre os lotes S/N e B. Da estação B,
AZ 161º20’45", mediu-se 58,32m até o PV04; Do PV04, AZ 151º21’40", mediu-se
69,11m até a estação C.

Área: 253,02 m²
Proprietário: SILAS GUIMARÃES MORO E OUTROS
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote s/n., da quadra s/n, situado

anexo a Chácara Moro, Bairro Estrela, neste Município, com área total de
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311.212,591m2, constante da matrícula nº 40.429 da 1ª Circunscrição de Registro
Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede
Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi estabelecido
no PV00. Do PV00, AZ 87º24’54", mediu-se 58,99m até o PV01; Do PV01, AZ
92º31’47", mediu-se 63,72m até o PV02, Do PV02, AZ 142º10’18", mediu-se 3,81m
até a estação A.

Área: 199,42 m²
Proprietário: ADEMIR JOSÉ SCORTEGAGNA
Situação: No terreno urbano, constituído pelo Área 01/A, na quadra s/n,

situado no Capão do Cipó, Bairro Colônia Dona Luiza, neste Município, com área
total de 16.000,00m2, constante da matrícula nº 27.904 da 1ª Circunscrição de
Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de
Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi
estabelecido na estação D, situada no alinhamento predial da Rua Américo Silvado,
Da estação D, AZ 152º52’17", mediu-se 5,48m até o PV06; Do PV06, AZ 139º48’58",
mediu-se 37,34m até o PV07, Do PV07, AZ 163º11’24", mediu-se 56,88m até a
estação E.

Área: 188,31 m²
Proprietário: GELSON LUIS SCORTEGAGNA
Situação: No terreno urbano, constituído pelo Área 01/B, na quadra s/n,

situado no Capão do Cipó, Bairro Colônia Dona Luiza, neste Município, com área
total de 16.000,00m2, constante da matrícula nº 27.905 da 1ª Circunscrição de
Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de
Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi
estabelecido na estação E, situada na divisa entre os lotes 01/A e 01/B, Da estação
E, AZ 163º11’24", mediu-se 20,64m até o PV08; Do PV08, AZ 143º05’33", mediu-se
27,98m até o PV09, Do PV09, AZ 141º08’37", mediu-se 40,70m até o PV10, Do
PV10, AZ 127º25’56", mediu-se 4,84m até a estação F.

Área: 120,83 m²
Proprietário: GIOVANI ARI SCORTEGAGNA
Situação: No terreno urbano, constituído pelo Área A/R, na quadra nº 03,

situado no Capão do Cipó, Bairro Colônia Dona Luiza, neste Município, com área
total de 16.150,00m2, constante da matrícula nº 34.373 da 1ª Circunscrição de
Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de
Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi
estabelecido na estação F, situada na divisa entre os lotes 01/B e A/R; Da estação
F, AZ 127º25’56", mediu-se 56,33m até o CI12; Do CI12, AZ 131º00’54", mediu-se
4,07m até a estação G.

Área: 551,76 m²
Proprietário: AMADEU TULLIO
Situação: No terreno rural, constituído pelo Área s/n, na quadra s/n, situado

no Capão do Cipó, Bairro Colônia Dona Luiza, neste Município, com área total de
33.707,00m2, constante da transcrição nº 48.816 da 1ª Circunscrição de Registro
Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede
Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi estabelecido
na estação G, situada na divisa entre os lotes A/R e S/N; Da estação G, AZ 131º00’54",
mediu-se 17,61m até o CI13; Do CI13, AZ 169º06’24", mediu-se 37,42m até o CI14;
Do CI14, AZ 110º36’47", mediu-se 30,94m até o CI15; Do CI15, AZ 169º50’09",
mediu-se 49,99m até o CI16; Do CI16, AZ 138º52’42", mediu-se 21,22m até o
CI16A; Do CI16A, AZ 138º28’56", mediu-se 29,77m até o CI17; Do CI17, AZ 97º09’00",
mediu-se 75,49m até o CI17A; Do CI16A, AZ 201º28’46", mediu-se 4,82m até o
CI01; Do CI01, AZ 212º27’57", mediu-se 9,74m até a estação K.

Área: 1.165,90 m²
Proprietário: AMADEU TULLIO
Situação: No terreno urbano, constituído pelo lote nº 04, na quadra s/n,

situado no Capão do Cipó, Bairro Colônia Dona Luiza, neste Município, com área
total de 58.399,00m2, constante da matrícula nº 34.352 da 1ª Circunscrição de
Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de
Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi
estabelecido na estação K, situada na divisa entre os lotes s/n e 04; Da estação K,
AZ 212º27’57", mediu-se 14,73m até o CI01A; Do CI01A, AZ 184º09’25", mediu-se
23,87m até o CI02; Do CI02, AZ 131º36’49", mediu-se 37,43m até o CI03; Do CI03,
AZ 131º54’52", mediu-se 37,41m até o CI04; Do CI04, AZ 131º30’01", mediu-se
59,24m até o CI05; Do CI05, AZ 131º32’00", mediu-se 50,16m até o CI06; Do CI06,
AZ 114º09’55", mediu-se 75,77m até o CI07; Do CI07, AZ 156º53’07", mediu-se
99,81m até o CI08; Do CI08, AZ 150º51’55", mediu-se 57,47m até o CI09; Do CI09,
AZ 156º23’18", mediu-se 39,10m até o CI10; Do CI04, AZ 116º52’25", mediu-se
53,22m até o CI04A; Do CI04A, AZ 90º34’43", mediu-se 38,63m até o TL04B.

Área: 197,03 m²
Proprietário: OSVALDO MAIA
Situação: No terreno urbano, sem denominação, da quadra 05, situado no

lugar denominado Capão do Cipó, Bairro da Colônia Dona Luiza, neste Município,
com área total de 9.000,00m2, constante da matrícula nº 7.441 da 1ª Circunscrição
de Registro Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de
Rede Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi
estabelecido no CI10; Da estação CI10, AZ 147º23’32", mediu-se 53,57m até o
CI11; Do CI11, AZ 165º07’16", mediu-se 44,95m até a estação Z.

Área: 496,45 m²
Proprietário: ALBERTO TULLIO
Situação: No terreno rural, constituído pelo lote s/n, na quadra s/n, situado no

Capão do Cipó, Bairro Colônia Dona Luiza, neste Município, com área total de
31.411,00m2, constante da matrícula nº 15.765 da 1ª Circunscrição de Registro
Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede
Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi estabelecido
no CI17A; Do CI17A, AZ 62º44’04", mediu-se 10,73m até o CI17B; Do CI17B, AZ
29º03’24", mediu-se 11,19m até o CI17C; Do CI17C, AZ 71º25’59", mediu-se 41,15m
até o CI18; Do CI18, AZ 74º52’55", mediu-se 39,79m até o CI19; Do CI19, AZ
96º13’25", mediu-se 36,37m até o CI20; Do CI20, AZ 146º48’20", mediu-se 13,74m
até o CI21; Do CI21, AZ 85º40’01", mediu-se 57,07m até o CI22; Do CI22, AZ
88º55’50", mediu-se 35,37m até o CI23; Do CI23, AZ 103º52’40", mediu-se 2,82m
até a estação H.

Área: 140,42 m²
Proprietário: ALBERTO TULLIO
Situação: No terreno rural, constituído pelo lote s/n, na quadra s/n, situado no

Capão do Cipó, Bairro Colônia Dona Luiza, neste Município, com área total de
31.411,00m2, constante da matrícula nº 15.765 da 1ª Circunscrição de Registro
Imobiliário da Comarca de Ponta Grossa - Pr., uma Faixa de Servidão de Rede
Coletora de Esgoto com a seguinte DESCRIÇÃO: O ponto de Partida foi estabelecido
na estação I; Da estação I, AZ 352º01’12", mediu-se 2,66m até o CI25B; Do CI25B,
AZ 355º43’39", mediu-se 11,76m até o CI26; Do CI26, AZ 43º15’06", mediu-se
55,79m até a estação J.

Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético.
Art. 2º. A área a que se refere o artigo anterior, destina-se à instituição de

desapropriação e servidão administrativa ou judicial de Estação Elevatória e Redes
Coletoras de esgoto no município de Ponta Grossa - Pr.

Art. 3º. Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR,
a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da
desapropriação e servidão administrativa ou judicial na área descrita no art. 1º deste
Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º. O proprietário da área atingida pelo ônus da Desapropriação e servidão
limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a existência da
Desapropriação, abstendo-se, conseqüentemente, da prática dentro da referida
área.

 Art. 5º. Fica reconhecida a instituição da Desapropriação e servidão
Administrativa ou judicial em favor da Companhia de Saneamento do Paraná -
SANEPAR para os fins indicados, compreendida no artigo 1º deste decreto.

  Art. 6º. A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR poderá invocar
em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do decreto-lei n.
º 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

  Art. 7º.  O ônus decorrente da implantação da Estação Elevatória de e Redes
Coletoras de Esgoto nas áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto ficará por
conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

 Art. 8º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 19 de março de 2010.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

D E C R E T O  Nº  3. 9 2 2,  de 19/03/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 0550579/
2010,

R E S O L V E
Art. 1°. REVOGAR os Decretos n.ºs  3882, 3883, 3884 e 3885, datados de 08

de março de 2010.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 19 de março de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,
através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 92/2010
Data: 07/04/2010
Horário: 16:00 horas
Objeto: Aquisição de gêneros de alimentação (SUCO E FERMENTO), para

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS.
Valor máximo: R$ 46.900,00 (Quarenta e seis mil e novecentos reais).
Dotação Orçamentária: 12020824400472127/339030
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, 22 de março de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial – nº 091/2010
Data: 06/04/2010
Horário: 16:00 horas
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Mortadela)  para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS.
Valor máximo: R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais).
Dotação Orçamentária: 12028244472127/339030
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, 22 de março de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 093/2010
Data: 05/04/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSÍLIOS DE COZINHA) PARA SUPRIR

AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 4.766,00 (quatro mil setecentos e sessenta e seis reais).
Dotação Orçamentária:
1202 8 244 47 2 127 339030210000
1202 8 244 47 2 127 339030190000
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, 19 de Março de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 094/2010
Data: 06/04/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (FARINHA DE TRIGO E PRÉ MISTURA)

PARA A UPA  (UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, COM AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS POR LOTE EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 127.800,00 (cento e vinte e sete mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária:
1202 8 244 47 2 127 339030990100
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, 22 de Março de 2010.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ,

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte
procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 095/2010
Data: 06/04/2010
Horário: 08:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E CONSUMO (CESTO DE NYLON,

PELÍCULA, ANTIESPUMANTE E ESSÊNCIA) PARA A UPA  (UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS)
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS POR
LOTE EM EDITAL.

Valor máximo: R$ 26.950,00 (vinte e seis mil novecentos e cinqüenta reais).
Dotação Orçamentária:
1202 8 244 47 2 127 339030190000
1202 8 244 47 2 127 339030990100
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, 22 de Março de 2010.

PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Licitação Modalidade Convite n.º 019/2010
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93
torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora
a empresa METALÚRGICA SAVISKI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida
na ROD. PR 160 KM 01 - Linha Ronda, CEP 84400-000, Prudentópolis - PR, fone
42-3446-1046. Valor da proposta R$ 9.899,04 (nove mil oitocentos e noventa e

nove reais e quatro centavos).
Em, 29 de março de 2010.

José Ribamar Krüger
Presidente da Comissão

RESULTADO DE PROPOSTA TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA n º 14/2009
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados

de recuperação de créditos, revisão de débitos e de análise das dívidas existentes
de responsabilidade do Município.

Vencedor/Empresa Habilitada: Urbis Instituto de Gestão Pública
Total de Pontos: 90 (Noventa).
Presidente da Comissão: Mauro César Ionnglebood
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

Retificação da Publicação de Pregão 285/2010
publicado no Diario Oficial de  20,21 e  22 de março de 2010.
Onde se Lê Pregão na Forma Eletrônica 285/2010, Considere-se   Pregão na

Forma Eletrônica 85/2010, Todas as demais seções e condições do edital permanecem
inalteradas.

RESULTADO DO PREGÃO n º066/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em cronometragem eletrônica

para SMER
VENCEDOR: MMS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
VALOR: R$ 18.720,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO n º065/2009
OBJETO: Contratação de empresa especializada em montagem de cobertura

para a feira do peixe
VENCEDOR: ABP COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
VALOR: R$ 4.000,00
Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 070/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 75/2010

Objeto e finalidade: Contratação de empresa para prestação de Serviço de
revisão obrigatória em veículos da SME, conforme o disposto do protocolado 0780002/
2010.

Fundamento: Conforme artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93
22/03/10 - ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI - Secretária Municipal de Educação.

RESULTADO PREGÃO 009/2010
Data Pregão 02/02/2010Edital : 0009/2010-PMPG/PR
Comprador PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Pregoeiro : Rosemari Ribeiro
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EDITAIS E ATOS RH

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 74/2010

Objeto e finalidade: Requisição para aquisição de gêneros alimentícios para
o Mercado da Família., conforme o disposto do protocolado 0810073/2010.

Fundamento: Conforme art. 17, inciso II da Lei 8666/93.
22/03/10 - Laertes Sidney Bianchessi - Secretário Municipal de Abastecimento

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas

atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na
Secretaria Municipal de Assistência Social,

C O N V O C A
THIAGO AUGUSTO RIBEIRO

Candidato aprovado no Concurso Público nº 003/2008  para o emprego
público de Motorista Plantonista, a comparecer até  o dia 23 de março de 2010  no
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito
à Av. Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar das 12:00 às 18:00 horas, para
confirmar a aceitação da vaga.

O não comparecimento caracterizará desistência, perdendo o candidato os
direitos adquiridos em virtude de  sua aprovação no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 17 de março de
2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 002/2010
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas

atribuições legais e tendo em vista  a urgente necessidade de suprir vagas de
Médicos na Secretaria Municipal de Saúde,

TORNA PÚBLICO
Que estarão abertas, a partir do dia 22 de março até o dia 09 de abril de 2010,

as inscrições do Teste Seletivo para contratação por prazo determinado de até  06
( seis)  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 9992/09 , para o preenchimento de vagas, em substituição, na Secretaria Municipal
de Saúde:

1.DAS INSCRIÇÕES
1.1 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.

1.2 O interessado deverá efetuar sua inscrição a partir das 12h00min do dia
22/03/2010  até as 17h00min do dia 09/04/2010.

1.3 A taxa de inscrição será isenta.
1.4 A efetivação da inscrição se dará por meio da publicação em diário oficial

do município, das inscrições homologadas.
1.5 Não será admitida a inscrição condicional e/ou extemporânea.
1.6 A ficha de inscrição contém um espaço próprio para ser colada uma foto

3x4 do candidato, recente, e de conformidade com a aparência física atual, que
permita a sua identificação pelos fiscais e aplicadores de prova.

1.7 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.

1.8 A ficha de inscrição com a foto e a cópia do documento de identidade
coladas 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.

1.9 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 i legalidade, 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.

1.10 Nos termos da Lei Municipal no 7.696/2004, ficam reservadas 10% (dez
por cento) das vagas do presente concurso público aos afro-brasileiros que assim se
declararem no ato da inscrição;

1.11 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; tal informação integrará os registros
cadastrais de ingresso de empregados; Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-
se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à anulação da inscrição no concurso
público 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, à pena
disciplinar de demissão, sendo assegurado, em qualquer caso, a ampla defesa;

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

1.13 Nos termos da Lei Municipal nº 6.125/99 ficam reservadas 10% ( dez por
cento ) das vagas do presente teste seletivo aos portadores de deficiência física ou
sensorial;

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

1.15 A avaliação das condições de deficiência, para admissão no emprego de,
será efetuada mediante exame pericial pela Secretaria Municipal de Gestão de
Recursos Humanos setor de Saúde Ocupacional, e caso seja constatado a
incompatibilidade com as funções, sua contratação não será efetivada;

1.16 A partir do dia 19/04/2010, o candidato poderá verificar a situação da sua
inscrição, no endereço eletrônico http://www.pontagrossa.pr.gov.br

2. DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA A INSCRIÇÃO
2.1 No ato da inscrição o candidato deverá:
a) Possuir Cédula de Identidade (RG);
b) Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social
c) Possuir Cadastro de Pessoa Física na Secretaria da Receita Federal (CPF);
d) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
e) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
f) Possuir Carteira do Conselho Regional de Medicina;
g) Estar em gozo dos direitos civis e políticos.
h) Deverá gozar de boa saúde física e mental, mediante a apresentação

de    competente exame admissional;
i) Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da administração

pública direta ou indireta de qualquer unidade da federação  ou de empresa privada;
j) Não ter registro de antecedentes criminais;
k) 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.

3.CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO EMPREGO e ATRIBUIÇÕES DO
CARGO

MÉDICO PLANTONISTA II
Atribuições
Realizar consultas, exames e atendimentos médicos, emitindo diagnósticos,

prescrevendo medicamentos e realizando outras formas de tratamento para diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva, terapêutica e de
emergência, para promover a saúde do indivíduo ou de grupos. Emitir diagnósticos.
Levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores. Prestar
atendimentos

médicos preventivos, terapêuticos e de emergência, examinando o paciente,
diagnosticando, prescrevendo tratamento e prestando orientações. Prestar
assistência para os pacientes em qualquer fase da vida, inclusive nos extremos, ou
seja, dos recém-natos prematuros até os idosos. Analisar e interpretar exames
complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico.

Interpretar adequadamente o quadro clínico de pacientes e a necessidade
terapêutica mediante informação escrita e verbal, em todas as áreas de especialidade
médica, a fim de subsidiar a busca de serviços médicos para o tratamento definitivo
do paciente.

Pré-Requisitos/ Escolaridade
Graduação em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria.

Possuir curso de ATLS ou ACLS

MÉDICO DA FAMÍLIA
Atribuições
Prestar atividades de assistência integral ao cidadão, relacionadas a  área de

medicina da família, efetuando exames médicos, diagnóstico, prescrevendo
medicamentos e aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para
promover a saúde e bem estar ao paciente. Pode atuar em outros segmentos de
proteção à saúde pública e dos trabalhadores.

Pré-Requisitos/ Escolaridade
Graduação em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria.

MÉDICO SOCORRISTA
Atribuições
Prestar atendimentos médicos preventivos, terapêuticos e de emergência,

examinando o paciente, diagnosticando, prescrevendo tratamento e prestando
orientações. Prestar assistência para os pacientes em qualquer fase da vida, inclusive
nos extremos, ou seja, dos recém-natos prematuros até os idosos. Analisar e interpretar
exames complementares de laboratórios para fins de diagnóstico e acompanhamento
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clínico, durante a transferência inter-hospitalar.
Conhecer e saber operar equipamentos e materiais médicos destinados ao uso em ambulâncias Exercer responsabilidade

técnica e ético-legal pelo paciente durante o transporte. Realizar checagem diária da ambulância – equipamentos e materiais de
consumo – supervisionando e atuando em conjunto com o profissional de enfermagem. Determinar à equipe da ambulância a
dinâmica de atendimento, realizando: conferência

dos dados clínicos atuais, exame físico, determinação da possibilidade e adequação do transporte, procedimentos prévios
ao transporte, acondicionamento do paciente na ambulância, estabilização do mesmo no veículo.

Pré-Requisitos/ Escolaridade
Graduação em Medicina e registro profissional no Conselho da categoria. Possuir curso de ATLS ou ACLS

MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDISTA
Atribuições
Prestar atividades de assistência integral ao cidadão, relacionadas a  área da especialidade, efetuando exames médicos,

diagnóstico, prescrevendo medicamentos e aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e
bem estar ao paciente. Pode atuar em outros segmentos de proteção à saúde pública e dos trabalhadores. Realizar atendimento
ambulatório de ortopedia; às enfermarias de ortopedia conforme escala proposta pela Direção Clínica; realizar plantões de
emergência cirúrgica, cirurgias ortopédicas e traumatológicas conforme escala proposta pela Direção Clínica.

Pré-Requisitos/ Escolaridade
Graduação em Medicina e registro profissional no Conselho da Categoria e Especialização ou Residência na área da

especialidade.

DISPOSIÇÕES FINAIS

6. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
6.1 A prova escrita será realizada no  dia 24/04/2010, local e horário a serem definidos, na cidade de Ponta Grossa. As

inscrições deferidas, bem como os locais, a data e horário de realização das provas serão divulgados a partir do dia 19 /04 /2010
através do endereço eletrônico http://www.pontagrossa.pr.gov.br e do Diário Oficial do Município .

Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos através dos telefones (0xx42) 32201203 – 39011701 – 39011205
- 3220 -1117.

6.2 Prova escrita com valor de 10 ( dez ) pontos subdivididos em 25 ( vinte e cinco ) questões, com 5 ( cinco ) alternativas,
sendo 1 ( uma ) única correta, com valor individual por questão de 0,4 ( zero virgula quatro décimos ) pontos , de caráter Eliminatório,
ou seja, só será classificado o candidato que obtiver a nota mínima de 5 (cinco) pontos.

6.3 O tempo máximo destinado à realização das provas será de 02 (duas) horas.
6.4 Não haverá aplicação de prova fora do local preestabelecido.
6.5 O candidato deverá comparecer, meia hora antes, ao local designado munido de caneta esferográfica azul ou preta,

lápis preto e borracha macia.
6.6 O candidato deverá assinalar suas respostas, no Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
6.7 As questões não assinaladas, ou com mais de uma resposta, ou com emendas ou rasuras, ainda que legíveis serão

consideradas anuladas, portanto não contando ao candidato.
6.8 Será automaticamente excluído do Teste Seletivo o candidato que:
a) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
b) ausentar-se da sala de provas sem a autorização e o acompanhamento do fiscal;
c) comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
d) utilizar-se de meios ilícitos para a execução da prova;
e) não devolver integralmente o material recebido;
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
g) fizer uso de qualquer aparelho eletrônico;
6.9 – Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal, juntamente com o Cartão de Respostas, seu caderno de

questões.

7. DA PROVA E CLASSIFICAÇÃO
7.1 Provas com 25 questões objetivas que apresentarão, no máximo, 5 (cinco) respostas cada, podendo mais de uma

resposta estar correta, de caráter eliminatório e classificatório, dentro da seguinte composição:
- Português e Matemática, sendo 05 (cinco) questões;
- Noções de políticas de saúde pública – o SUS e seu funcionamento  e legislação em saúde - Sendo 05(cinco)

questões;
- Clínica Médica - Sendo 10 (dez ) questões;
- Emergência e Urgências Médicas – Sendo 05 (cinco) questões;
7.2 – Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação, havendo igualdade de classificação e necessidade

de desempate, terá preferência o candidato que possuir maior idade.

8.DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO
8.1 A celebração do contrato individual de Trabalho com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, reger-se-á pelos preceitos

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sujeitando-se às normas internas do Quadro de Pessoal da Prefeitura.
8.2 Os contratos, para exercerem os empregos do presente Teste Seletivo, deverão trabalhar na Secretaria Municipal de

Saúde
8.3 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou contratação de candidato, desde que sejam identificadas

falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos.
8.4 A admissão será feita através de contrato de trabalho por prazo determinado conforme estabelecido na Lei Municipal

nº 4.304/89 e alteração promovida pela Lei Municipal nº 9992/09 , para o preenchimento de vagas, em substituição, na Secretaria
Municipal de Saúde:

8.5 Os candidatos convocados para o preenchimento das vagas ofertadas deverão comparecer munidos dos documentos
exigidos no Edital.

8.6 Caso haja dúvidas quanto aos comprovantes apresentados pelo candidato, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
poderá exigir do

8.7 mesmo a qualquer tempo, a apresentação de documentos ou provas complementares, a fim de viabilizar a contratação.
8.8 De acordo com a necessidade do Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 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).

8.9  Os requisitos para a contratação são os seguintes:
I.  Não possuir antecedentes criminais;
II.  Não haver sido demitido do serviço público ou privado por justa  causa,mediante inquérito administrativo ou judicial;
 Estar quites com as obrigações eleitorais e, para candidatos do sexo     masculino, do Serviço Militar;
III. Para o emprego de Médico da Família:  apresentar diploma de Medicina ou Certificado de Conclusão do curso de

Medicina, bem como comprovante de pagamento do Conselho de Classe atual e cópia da carteira do Conselho de Classe;
IV. Para o emprego de Médico Plantonista II: apresentar diploma de Medicina ou Certificado de Conclusão do curso de

Medicina, bem como comprovante de pagamento do Conselho de Classe atual e cópia da carteira do Conselho de Classe e de
conclusão do curso de ATLS e ACLS;

V. Para o emprego de Médico Socorrista: apresentar diploma de Medicina ou Certificado de Conclusão do curso de
Medicina, bem como comprovante de pagamento do Conselho de Classe atual e cópia da carteira do Conselho de Classe; de
conclusão do curso de ATLS e ACLS;

VI. Para o emprego de MédicoEspecialistaOrtopedista : apresentar diploma de Medicina ou Certificado de Conclusão do
curso de Medicina, bem como comprovante de pagamento do Conselho de Classe atual e cópia da carteira do Conselho de
Classe; de conclusão do curso de Especialização ou Residência Médica na referida especialidade;

VII. Ser considerado apto nos exames admissionais;
VIII. Comprovar os requisitos exigidos para a inscrição;
IX. 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.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial

por ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas
em ordem administrativa, civil ou criminal.

9.2 Em caso de alteração dos dados constantes do Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se a Praça de
Atendimento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa  – Av. Visconde de Taunay, nº 950 – Ronda – Ponta Grossa – PR, para
efetuar atualização dos casos cadastrais.

9.3 Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que
será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no Órgão Oficial de Divulgação

9.4 O candidato aprovado e convocado deverá assumir a vaga imediatamente.
9.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora que será designada pelo Exmº Prefeito Municipal, no que

tange à realização deste Teste Seletivo.
Este Teste Seletivo terá como prazo de validade o período de 02 ( dois ) anos, a contar da data da homologação do referido

processo seletivo, podendo a critério da administração, ser prorrogado por mais 02 ( dois ) anos.
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 16 de março de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

ANEXO I
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

1 – Portaria GM/MS nº 648 de 28.03.2006
2 – Lei nº 8080 de 19.09.90 – Diretrizes do SUS
3 – Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 – consolidada pelo SUS, publicada na Portaria GM nº 399 de 22.02.06
4  - CONTEÚDOS DA LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Ortografia oficial. Acentuação

gráfica. Flexão verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Separação de sílabas. Classes gramaticais: substantivo, adjetivo,
artigo, numeral, pronome, verbo, preposições e conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento.
Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Emprego da crase. Estrutura do vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras:
composição e derivação. Termos da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período: coordenação e subordinação. Pontuação.
Semântica: sinonímia e antonímia, concordância nominal e verbal.

5 – CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA:  Números relativos inteiros e fracionários - operações e suas propriedades (adição,
subtração, multiplicação, divisão). Múltiplos e divisores: Frações ordinárias e decimais. Números decimais:

propriedades e operações. Sistema legal de unidade de medida (medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas
de volume, medidas de capacidade, medidas de massa, medidas de tempo). Relações entre medidas. Regra de três simples.
Porcentagem. Tabelas numéricas e sua representação gráfica. Noções de estatística.

MÉDICO ESPECIALISTA ORTOPEDISTA
Princípios gerais da ortopedia

- Trauma de membros inferiores e bacia
- Trauma de coluna
- Trauma de membros superiores
- Politraumatismos
- Infecções osteoarticulares
- Tumores
- Fraturas e luxações
- Distúrbios de músculos, tendões e estruturas associadas
- Anomalias congênitas

MÉDICO PLANTONISTA II

Conhecimentos Específicos:
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico,clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência

cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doenças reumáticas, aneurisma de aorta, insuficiência arterial periférica,
tromboses venosas, hipertensão arterial, choque. Pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intersticial. Gastrointestinais:
neoplasias do sistema digestivo, gastrite e úlcera péptica, colecistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites,
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais, inflamatórias, doença diverticular do cólon. Renais: insuficiência
renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido/base, nefrolitíase, infecções urinárias.

Metabólicas e do Sistema Endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes melito, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças
da hipófise e da adrenal. Reumatológicas: osteoartrose, osteoporose, doença de Paget, doença reumatóide, gota, lúpus
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa,doenças do colágeno. Neurológicas: coma, cefaléias, epilepsias, acidente vascular cerebral,
meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias.

Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão, reações agudas ao stress. Infecto-
contagiosas: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças
sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leptospirose, malária, tracoma,
estreptococcias, estafilococcias, febre maculosa, dengue, doença meningocócica, infecções por anaeróbios, toxoplasmose.
Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas.
Imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia. Ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer
ginecológico, leucorréia, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Hematológicas: anemias, talassemias e neoplasias.

A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A abordagem ao paciente com
abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente com descompensacão hepática aguda. Meningites
virais e bacterianas. Septicemias. Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao
paciente com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-
básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a ferimentos superficiais: indicação
de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e anti-rábica. Doenças infecto-contagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites,
diagnóstico diferencial de hiperemias oculares.15 Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos
agudos,abscessos. Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: avaliação
inicial, síndrome de abstinência de álcool.

Noções básicas de urgência/emergência na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. Identificação e
tratamento do choque hemorrágico.

Trauma crânio encefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação
cardiorrespiratóriacerebral. Urgência e emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas.
Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências
urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes diarréicas agudas.
Emergências traumáticas:trauma craniano,trauma de face,trauma de tórax,trauma abdominal,trauma raquimedular, trauma na
gestante, trauma na criança, trauma musculoesquelético, choque, queimaduras, ATLS E ACLS. Emergências clínicas: emergências
cardio-vasculares ,emergências endócrino-metabólicas,emergências pediátricas, PCR E RCP conforme ACLS, quase afogamento,
emergências obstétricas, emergências neurológicas, emergências do aparelho digestivo,emergências psiquiátricas, emergências
pneumológicas, emergências urológicas, emergências nefrológicas, distúrbio ácido-básico e hídrico-eletrolítico, coma,dispnéias,
envenenamentos,acidentes ofídicos e loxocélicos. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado, mecanismo de injúria-cinemática
do trauma, abordagem inicial e secundária, ferimentos – hemorragia e choque, parada cárdio-respiratória, vias aéreas e ventilação,
remoção de vítimas, queimaduras pelo calor e frio, lesões por eletricidade e atendimento a múltiplas vítimas

MÉDICO SOCORRISTA
- Emergências clinicas
- Emergências ginecológicas e obstétricas
- Emergências pediatras
- Emergências psiquiátricas
- Emergências cirúrgicas

Noções básicas de urgência/emergência na prática médica. A abordagem inicial ao paciente traumatizado. Identificação e
tratamento do choque hemorrágico.

Trauma crânio encefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma abdominal. Trauma de extremidades. Reanimação
cardiorrespiratóriacerebral. Urgência e emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas.
Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências
urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes diarréicas agudas.
Emergências traumáticas:trauma craniano,trauma de face,trauma de tórax,trauma abdominal,trauma raquimedular, trauma na
gestante, trauma na criança, trauma musculoesquelético, choque, queimaduras, ATLS E ACLS. Emergências clínicas: emergências
cardio-vasculares ,emergências endócrino-metabólicas,emergências pediátricas, PCR E RCP conforme ACLS, quase afogamento,
emergências obstétricas, emergências neurológicas, emergências do aparelho digestivo,emergências psiquiátricas, emergências
pneumológicas, emergências urológicas, emergências nefrológicas, distúrbio ácido-básico e hídrico-eletrolítico, coma,dispnéias,
envenenamentos,acidentes ofídicos e loxocélicos. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado, mecanismo de injúria-cinemática
do trauma, abordagem inicial e secundária, ferimentos – hemorragia e choque, parada cárdio-respiratória, vias aéreas e ventilação,
remoção de vítimas, queimaduras pelo calor e frio, lesões por eletricidade e atendimento a múltiplas vítimas

MÉDICO DA FAMÍLIA

- Medicina Ambulatorial baseada em evidências
- Fundamentos e práticas em Atenção Primária à Saúde
- Proteção da saúde e prevenção das doenças da Criança e do Adolescente
- Proteção da saúde e prevenção das doenças da Mulher
- Proteção da saúde e prevenção das doenças de Adulto e do Idoso
- Saúde do Trabalhador
- Saúde Mental
- Cirurgia Ambulatorial
- Situações de Urgência e Emergência
- Doenças infecciosas e parasitárias

Referência Bibliográfica sugerida:
Cecil – Tratado de Medicina Interna, Editora Elsevier, Tradução da 22ª edição, 2005.  Filgueira, Condutas em Clínica Médica.

2ª edição, 2000. Editora Medsi; Tratado de Infectologia, 2 volumes, 2ª Reimpresão. Veronesi R. Ministério da Saúde, Guia de
Vigilância Epidemiológica, 2002. BRASIL. Ministério da Saúde. www.saude.gov.br . MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia.  Rio
de Janeiro: Atheneu. 1. ed, 2004. PEREIRA, M. Epidemiologia: Teoria e Prática 1. ed, Rio de Janeiro:  Código de Ética Médica
– Conselho Federal de Medicina. Bruce B. Duncan, maria Inês Schmidt, Elsa R. J. Giugliani e colaboradores. Medicina Ambulatorial:
Condutas de Atenção Primária Baseada em evidências – 3ª edição – Editora Artmed. 2006.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade
de suprir vagas existentes nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social )

C O N V O C A
A candidata abaixo relacionada, aprovada no Teste Seletivo nº 001/2007 promovido pela Secretaria Municipal de Assistência

Social a comparecer até o dia 25 de março de 2010, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos
Humanos sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º andar, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
JOSIANY LARISSA KIETYKA SIMON SOLA ASSISTENTE SOCIAL 21ª

O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Teste Seletivo.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 22 de março de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista  a implantação

do Programa Projovem Adolescente,
C O N V O C A

As candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Teste Seletivo nº 006/2009 promovido pela Secretaria Municipal de
Assistência Social  a comparecerem até o  dia 25 de março de 2010, no horário das 12:00 às 17: 30 horas, no Departamento
de Recursos Humanos,  da Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 –
Bairro da Ronda, a fim de confirmarem a aceitação das vagas:

Nome Emprego Classificação
CARINE GONÇALVES SAUDE Orientador Social 11ª
CRISTINA MAIRA DE OLIVEIRA ALVES Orientador Social 12ª
MICHELE MOREIRA CORRÊA Orientador Social 13ª

O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará desistência, perdendo as candidatas os direitos adquiridos em
virtude de suas aprovações no referido Teste Seletivo.

Departamento de Recursos Humanos 22 de março de 2010
JOSÉ ELIZEU CHOCIAI

Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a necessidade

de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Saúde,
C O N V O C A

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 004/2009 a comparecer até o dia 25 de março de 2010,
no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos sito à Avenida Visconde de Taunay, 950 – 1º
andar, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Clas.
ANGELO LUIZ DE COL DEFINO MÉDICO 7ª

O não comparecimento até a data aprazada, caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos em
virtude de sua aprovação no referido Concurso Público.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, em 22 de março de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

D I V E R S O S
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, torna público que requereu ao IAP, LICENÇA DE INSTALAÇÃO,
para o LOTEAMENTO JARDIM BOREAL, a ser implantado na Chácara Boreal, situado na Rua Arapongas, s/nº, na Vila Borato,
Bairro dos Piriquitos, em Ponta Grossa, Estado do Paraná.

CÂMARA MUNICIPAL

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 06/2010

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais:

R E S O L V E

Art. 1º - Designar os servidores ALISSON BARSZCZ e FLAVIO UBIRATHAN YOTOKO FERREIRA, para integrarem a COMISSÃO
DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL e a COMISSÃO DE DESCARGA E DESRELACIONAMENTO DE
BENS INSERVÍVEIS E OBSOLETOS DA CÂMARA MUNICIPAL, em substituição aos servidores NADIA CRISTINA BATISTA e AMÁLIA
PARAGUAÇU DE ABREU.

Art. 2º - Designar a servidora MARILIA APARECIDA RIBEIRO, para secretariar os trabalhos.
Art. 3º - Permanece os demais efeitos do Ato nº 09/2009.

Ponta Grossa, em 10 de março de 2.010.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES                        Vereador JÚLIO KÜLLER
Vice-Presidente                    Primeiro-Secretário

Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA                 Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA
        Segundo-Secretário             Terceiro-Secretário

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 07/2010

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
e regimentais:

R E S O L V E

Art. 1º - Exonerar, a partir do dia 23 de março de 2010, MARGARETH MEISTER STREMEL DANTAS, CIRG. 4.372.633-1-
PR, do emprego público em comissão de Assessor Legislativo Administrativo.

Ponta Grossa, em 22 de março de 2.010.

ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
Carta Convite nº 002/2010

Contrato nº 04/2010

CONTRATANTE: Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
CONTRATADA: Centroseg Segurança Eletrônica Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço para fornecimento, monitoramento eletrônico 24 horas de

sistema de alarmes e atendimento de ocorrências por vigilantes treinados com viatura caracterizada da empresa para esta
fundação.

VALOR: R$ 744,00(Setecentos e quarenta e quatro reais) mensais, para 8 (oito) unidades dos Cecons do departamento
do Idoso.

FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

Tomada de Preço n° 01/2010
Tipo: menor preço por item.
Data da abertura: 13/04/2010
Horário: 14h00min

OBJETO:

Especificação do concreto utilizado nas peças:
FCK 15 MPA, slump 0 ± 1, brita 0 (pedrisco \!”).

Valor Global: R$ 1.139.500,00 (Um milhão, cento e trinta e nove mil e quinhentos reais)

DEPÓSITO EM FAVOR DE: CPS – Companhia Pontagrossense de Serviços
VALOR DO EDITAL: R$ 50,00 (Cinquenta reais).
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
AGÊNCIA: 400 / OPERAÇÃO: 003 / C/C: 267 – 3

Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida
Visconde de Taunay, 794 – Ronda – Ponta Grossa – PR, no horário das  13h30min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42)
3026-1600.

www.cpspg.com.br

Ponta Grossa, 22 de março de 2010.

MANOEL OSÓRIO TAQUES
Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

            A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:
Tomada de Preço n° 02/2010.
Tipo: menor preço por item
Data da abertura: 13/04/2010
Horário: 16h30min
OBJETO – contratação dos equipamentos abaixo relacionados, com os respectivos operadores especializados e com

equipamentos de controle (tacógrafos, horímetros, hodômetros), necessários para a prestação de serviços de pavimentação a
serem realizados pela CPS nas vias públicas deste Município:

1) 01 (uma) retro escavadeira 4x4, potência bruta do motor mínima de 74 HP, peso de operação mínimo de 6.300 kg,
capacidade de caçamba frontal mínima de 0,90 m³, ano de fabricação igual ou superior a 2002, com operador. VALOR UNITÁRIO:
R$ 9.000,00 (nove mil reais)/Mês.

2) 01 (uma) retro escavadeira 4x4, potência bruta do motor mínima de 74 HP, peso de operação mínimo de 6.300 kg,
capacidade de caçamba frontal mínima de 0,90 m³, ano de fabricação igual ou superior a 2002, com operador. VALOR UNITÁRIO:
R$ 9.000,00 (nove mil reais)/Mês.

3) 01 (um) rolo compactador com tambor corrugado autopropelido de pneus, motor a diesel, potência mínima 80 HP,
largura de rolagem mínima 1,6 m, altura mínima de sapata 15 cm, freqüência/amplitude mínima 1900 rpm, peso operacional
superior a 6500 kg, ano de fabricação igual ou superior a 2002, com operador. VALOR UNITÁRIO: R$ 12.000,00 (nove mil reais)/
Mês.

DEPÓSITO EM FAVOR DE: CPS – Companhia Pontagrossense de Serviços
VALOR DO EDITAL: R$ 100,00 (CEM REAIS).
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
AGÊNCIA: 400 / OPERAÇÃO: 003 / C/C: 267 – 3

Maiores informações, bem como a íntegra do edital e anexos poderão ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida
Visconde de Taunay, 794 – Ronda – Ponta Grossa – PR, no horário das  13h30min às 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42)
3026-1600 e pelo site: cpspg.com.br

Ponta Grossa, 22 de Março de 2010.

MANOEL OSÓRIO TAQUES
 Diretor Presidente

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES                        Vereador JÚLIO KÜLLER
Vice-Presidente                    Primeiro-Secretário

Vereador JOSÉ C. S. RAAD – DR. ZECA                 Vereador ENOC PEREIRA BRIZOLA
        Segundo-Secretário             Terceiro-Secretário
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