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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DECRETO S

LE IS
D E C R E T O  N.º  4. 1 1 1, de 16/06/2010

Abre um abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 19.440,20.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando

das atribuições legais, nos termos da Lei n.º 10.291, de 16/06/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 19.440,20 (Dezenove mil, quatrocentos e quarenta
reais e vinte centavos), assim discriminado:
1200 – Secretaria Municipal  Assistência Social
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824400492.139 – Manutenção da Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 33861     R$  11.516,80
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 33861   R$    7.923,40

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de
conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da Lei nº 4.320
de 17 de março de 1964, será utilizado:

· Superávit na Fonte de Recurso 33861 no valor de R$  19.440,20.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 16 de junho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

L   E   I    Nº    10.291, de 16/06/2010
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de

R$ 19.440,20, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na

Sessão Extraordinária realizada no dia 16 de junho de 2010 a partir do Projeto de
Lei n. 123/2010, de autoria do Poder Executivo, e eu, PREFEITO MUNICIPAL,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional

suplementar no valor de R$ 19.440,20 (Dezenove mil, quatrocentos e quarenta
reais e vinte centavos), assim discriminado:

1200 – Secretaria Municipal  Assistência Social
1204 – Gerência de Proteção Social Especial
0824400492.139 – Manutenção da Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de

Violência
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 33861    R$  11.516,80
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 33861        R$    7.923,40
Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de

conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I da Lei nº 4.320
de 17 de março de 1964, será utilizado:

· Superávit na Fonte de Recurso 33861 no valor de R$  19.440,20.
Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para o Exercício Financeiro de

2010, no Anexo I, da Lei nº 9.976, de 22/07/2009 – LDO:
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 4º. Fica incluído na Lei nº 10.100, de 16/12/2009 – Plano Plurianual:
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 16 de junho 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 º   4. 1 0 5, de 15/06/2010
Outorga Permissão de Uso,  conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, tendo em vista o contido no processo nº 1520332/2010,
D E C R E T A

Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso dos bens abaixo relacionados, em
favor da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Bairro da Nova
Rússia – ACAMARU, inscrita no C.N.P.J. Nº 08.018.002/0001-10, representada por
seu Presidente, Sr. Dirceu  Alfredo Brandt, portador do RG. 1.424.387 e CPF
016.656.959-35,

01 prensa eletrônica hidráulica vertical 15 T;
01 balança capacidade 500 Kg;
01 carrinho para fardo;
40 carrinhos para coleta seletiva.
Art. 2º. Os equipamentos e o imóvel, objetos dessa outorga, destinam-se à

triagem e preparo dos materiais recicláveis coletados pelos associados da
permissionária.

Art. 3º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, gratuito
e intransferível, pelo período de 1 (um) ano.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o
Decreto n° 3.299, de 21 de julho de 2009

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 15 de junho 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 º   4. 1 0 6, de 15/06/2010
Institui a Corregedoria da Guarda Municipal de Ponta Grossa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das

atribuições que lhe confere o art. 71, incisos V e VI, da Lei Orgânica do Município,
e, tendo em vista o disposto no art. 6º, da Lei Federal 10.826, de  22 de dezembro
de 2003, e tendo em vista o contido no protocolado n° 1460282/2010,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica instituída, em nível de assessoramento, na estrutura organizacional

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMTT, a Corregedoria da Guarda
Municipal de Ponta Grossa, com a finalidade de proceder a apuração de infrações
disciplinares, atribuídas aos servidores da Guarda Municipal de Ponta Grossa.

Art. 2º. À Corregedoria da Guarda Municipal compete:
I. apurar as infrações disciplinares atribuídas aos servidores da Guarda

Municipal;
II. realizar visitas de inspeção e correições extraordinárias em qualquer

unidade da Guarda Municipal;
III. apreciar as representações que lhe forem dirigidas relativamente à

atuação irregular de servidores integrantes da Guarda Municipal;
IV. promover investigação sobre o comportamento ético, social e funcional

dos candidatos a empregos na Guarda Municipal, bem como dos ocupantes desses
cargos em estágio probatório e dos indicados para o exercício de chefias, observadas
as normas legais e regulamentares aplicáveis;

V. receber do Comando da Guarda Municipal resumos ou resenhas de
notícias da imprensa escrita, falada, televisiva e por via e-mail, colhidas pelos setores
especializados próprios, sobre a atuação da Corporação;

VI. elaborar e publicar periodicamente relatório de suas atividades;
VII. solicitar de forma oficial, o atendimento em caráter preferencial e de

urgência dos integrantes do Comando da Guarda Municipal, sob pena de
responsabilidade, no prazo de 10 (dez) dias, informações, certidões, cópias de
documentos ou volumes de autos de processos que forem necessários, relacionados
a investigações em curso, ou imediatamente quando se fizer necessário;

VIII. organizar e manter atualizados arquivos da documentação relativa às
denúncias e às reclamações, às representações e às sugestões recebidas.

§ 1º. A Corregedoria da Guarda Municipal manterá absoluto sigilo sobre as
investigações que estiver realizando, bem como do denunciante.

§ 2º. Ante a impossibilidade de atendimento do prazo disposto no inciso VI,
deste artigo, a autoridade responsável pelo fornecimento da informação solicitada
comunicará o fato, por quaisquer meios, à Corregedoria da Guarda Municipal até 03
(três) dias antes do término da data para a sua manifestação, condição em que
poderá o Corregedor da Guarda Municipal prorrogá-lo por no máximo 30 (trinta) dias
para seu efetivo cumprimento.

§ 3º. A quebra de sigilo por qualquer dos integrantes da Corregedoria incorrerá
em pena de responsabilidade cabível.

Art. 3º.  A Corregedoria da Guarda Municipal será coordenada por um
integrante da Guarda Municipal, com formação de nível superior concluída ou em
curso, de ilibada conduta, designado para a função de Corregedor da Guarda
Municipal, sendo-lhe atribuída autonomia e independência funcional necessárias à
execução de suas finalidades.

§ 1º. O Corregedor da Guarda Municipal será designado pelo Prefeito Municipal
de Ponta Grossa, por solicitação do Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito
e Transporte.

§ 2º. O Corregedor da Guarda Municipal em suas ausências e impedimentos
será substituído, de forma alternativa, por guarda municipal que atenda os requisitos

deste artigo, designado pelo Prefeito Municipal de Ponta Grossa, por solicitação do
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

§ 3º. O Corregedor da Guarda Municipal poderá ser destituído de sua função
por ato do Prefeito Municipal de Ponta Grossa, por solicitação do Presidente da
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, em virtude da prática de ato incompatível
com o seu exercício público.

Art. 4º. Ao Corregedor da Guarda Municipal compete:
I. assistir o Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte nos

assuntos disciplinares;
II. manifestar-se sobre assuntos de natureza disciplinar que devam ser

submetidos à apreciação do Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e
Transporte, bem como indicar a composição das Comissões Processantes;

III. dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades, assim como
distribuir os serviços da Corregedoria Geral da Guarda;

IV. apreciar e encaminhar as representações que lhe forem dirigidas
relativamente à atuação irregular de servidores integrantes da Guarda Municipal,
bem como propor ao Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte a
instauração de sindicâncias administrativas e de procedimentos disciplinares, para a
apuração de infrações administrativas atribuídas aos referidos servidores;

V. avocar, excepcional e fundamentadamente, processos administrativos
disciplinares e sindicâncias administrativas instauradas para a apuração de infrações
administrativas atribuídas a servidores integrantes da Guarda Municipal;

VI. responder as consultas formuladas pelos órgãos da Administração Pública
sobre assuntos de sua competência;

VII. determinar a realização de correições extraordinárias nas unidades da
Guarda Municipal, remetendo, sempre, relatório reservado ao Comandante;

VIII. remeter ao Comandante relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal
e funcional dos servidores integrantes da Guarda Municipal em estágio probatório,
propondo, se for o caso, a instauração de procedimento especial, observada a
legislação pertinente;

IX. submeter ao Comandante da Guarda Municipal relatório circunstanciado
e conclusivo sobre a atuação pessoal e funcional de servidor integrante da Guarda
Municipal indicado para o exercício de funções de comando na Corporação, observada
a legislação aplicável;

X. praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições e
competências das unidades ou dos servidores subordinados;

XI. proceder, pessoalmente, às correições nas unidades que lhe são
subordinadas;

XII. aplicar penalidades, na forma prevista em lei;
XIII. julgar os recursos de classificação ou reclassificação de comportamento

dos servidores integrantes da Guarda Municipal.
Art. 5º.  A Corregedoria da Guarda Municipal, para o bom desempenho de

suas finalidades, contará com um Grupo de Apoio Administrativo integrado por
servidores designados pelo Prefeito Municipal de Ponta Grossa, por solicitação do
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, a pedido do Corregedor
da Guarda Municipal.

Art. 6º. A organização e o funcionamento do Grupo de Apoio Administrativo
serão definidos por ato próprio do Prefeito Municipal de Ponta Grossa, a pedido do
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o
Decreto n° 429, de 29 de julho de 2004.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,
em 15 de junho 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°  4. 1 0 7, de 15/06/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de

suas atribuições legais, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 3365, de 21 de
junho de 1.941, com as alterações posteriores e tendo em vista o contido no protocolado
sob nº 1650363/2010,

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

mediante justa e prévia indenização em dinheiro, área de terreno constituído pela
parte do terreno denominado Lote B2, situado no Horto Florestal do Cara-Cará,
sendo que a mesma apresenta as seguintes características, metragens e
confrontações:

Lote A – medindo 150,00 metros de frente para a área da rodovia BR-376,
quem da rua olha, do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com propriedade
de Hermes Schio, do lado esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com
propriedade da Tocantins Administração de Bens Ltda., fechando perímetro no
fundo mede 150,00 metros, confrontando com parte do lote B2, de propriedade da
Sicredi, perfazendo uma área de 3.000,00 metros quadrados, de propriedade de
SICREDI, conforme matrícula 46.937, Registro Geral, 2° Serviço Registral de Imóveis.

Art. 2º. Destina-se a área descrita no artigo anterior à adequação de contorno
rodoviário.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS,

em 15 de junho 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°    4. 1 1 0, de 16/06/2010
Abre um crédito adicional suplementar  no valor de R$ 2.000,00.
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 , parágrafo  primeiro inciso III da  Lei  Federal   nº  4.320, de  17 de  março
de  1964, art. 5º da Lei Municipal nº 10.092 de 19 de dezembro de 2009.

D E C R E T A
Art. 1º. Fica  aberto  ao  Orçamento  Geral  do  Município, aprovado pela Lei

Municipal nº 10.092  de 19  de  dezembro  de 2009, um   crédito adicional  suplementar
no  valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), assim discriminado:
2100 – Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
2101 – Departamento Administrativo e Financeiro
0824408998.857 – Despesas de Exercícios Anteriores
3190.92.00.0000 – Desp. de Exerc. Anteriores – Rec. 01001 – Cr 1342 R$   2.000,00

Art. 2º.  Para   dar  cobertura  ao  crédito  aberto   na   forma  do artigo  anterior,
será cancelada em igual importância, a seguinte dotação do orçamento vigente
conformidade com o disposto no art.43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº 4.320
de 17 de março de 1964.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 201002

2100 – Fundação Municipal Proamor de Assistência Social
2103 – Departamento do Idoso
0824100484.009 – Manutenção das Atividades do Depto. do Idoso
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01001 – Cr 1363 R$   2.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de junho de 2010.

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   5. 2 1 0 de 15/06/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n.º 11610116 de 10/06/2010,
RESOLVE

CONCEDER, a partir de 17 de maio de 2010, o pagamento de gratificação da função de Direção Interina da Escola
Municipal Ver. Orival Carneiro Martins, à servidora SILMARA APARECIDA LOPES, matrícula 12.842, Professora, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, enquanto perdurar a licença maternidade da titular da função.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 15 de junho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O R T A R I A   N º   5. 2 1 2 de 16/06/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n.º 1260163 de 06/05/2010,
RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 26 de abril de 2010, a servidora LUCÉLIA APARECIDA MAIER, Professora,  matrícula 16.425, para
exercer interinamente a função de Direção do Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de junho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

   P O R T A R I A   N º   5. 2 1 3 de 16/06/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n.º 1020153 de 12/04/2010,
RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 1° de janeiro de 2010, a Professora EDINAMARA SANSON CLARO DOS SANTOS, Professora, para
o exercício das atribuições de Diretora da Escola Municipal PROFª MINERVINA FRANÇA SCUDLARECK, ficando RETIFICADA a
Portaria 4.716/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de junho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

   P O R T A R I A   N º   5. 2 1 4 de 16/06/2010
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o

contido no protocolado n.º 1030058 de 13/04/2010,
RESOLVE

DESIGNAR, a partir de 06 de junho de 2010, a Professora EDINAMARA SANSON CLARO DOS SANTOS, Professora, para
o exercício das atribuições de Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Glacy Camargo Sêcco.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de junho de 2010.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

AVISO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRONICO 255/2010
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público o ESCLARECIMENTO para realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão  Eletrônico - 255/2010 – Objeto: Registro de Preços de Aquisição e Fornecimentos de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Aos possíveis interessados em participar do referido Pregão, esclarece que:
Onde consta: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min às 12h00min  do dia 10 de Junho de 2010. considere-se:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min do dia 11 de junho de 2010 às 12h00min  do dia 21 de Junho de 2010.
Todas as demais seções e condições do edital permanecem inalteradas.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital, poderão ser obtidos junto ao Departamento de          Compras - Divisão

de Controle e Credenciamento  de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay.
950, no horário das 12:00h às 18:00 h, ou ainda pelo fone/fax (042) 3901-1500 ou no site www.pontagrossa.pr.gov.br.

Ponta Grossa, 01 de junho de 2010.
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

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 Eletronica/Registro de Preços nº 273/2010

Data: 30/06/10
Horário: 08:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO  E AQUISIÇÃO DE KIT CASA MISTA  E MÃO DE OBRA PARA UTILIZAÇÃO PELAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,

DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
Valor máximo: R$ 805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais).
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/
www.bll.org.br

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

Ponta Grossa, 16 de Junho 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 284/2010

Data: 02/07/10
Horário: 10:30 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PARA SUPRIR AS

NECESSIDADES DA SMAS.
Valor máximo: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).
Dotação Orçamentária:
1204 8 243 45 6 138 339039489901
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, 16 de Junho 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 285/2010

Data: 01/07/2010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social(SMAS)

e Secretaria Municipal de Educação(SME)
Valor máximo: R$ 9.769,60 (nove mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
Dotação Orçamentária: 1202  8  244  47  2  127  339030079900 - 0902  12  361  76  2  86  339030071200 - 1206  8

243  45  6  156  339030079900
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 3224-1176 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 16 de junho 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 286/2010

Data: 02/072010
Horário: 13:00 horas
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios(farinha pré-mistura, fermento fresco, suco em pó, mortadela tubular) para

atender as necessidades da Unidade de Produção de Alimentos(UPA) da Secretaria Municipal de Assistência Social(SMAS)
Valor máximo: R$ 167.814,00 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e quatorze reais)
Dotação Orçamentária: 1202  8  244  47  2  127  339030079900
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 3224-1176 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

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

Ponta Grossa, 16 de junho 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 287/2010

Data: 05/07/10
Horário: 10:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA
Valor máximo: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Dotação Orçamentária:
1202 8 244 47 2 127 339030250000
1202 8 244 47 2 127 339039170000
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, 16 de Junho 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 288/2010

Data: 30/06/2010
Horário: 08:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS,

SAÚDE, ABASTECIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÕES POR LOTE EM EDITAL.
Valor máximo: R$ 15.254,00 (quinze mil duzentos e cinqüenta e quatro reais).
Dotação Orçamentária:
1204 8 243 45 6 140 449052340000
1206 8 243 45 6 156 449052060000
1206 8 243 45 6 156 449052330000
1206 8 243 45 6 157 449052060000
1204 8 243 45 6 137 449052420000
1204 8 243 45 6 137 449052120000
1204 8 243 45 6 137 339030290000
0501 4 122 10 2 26 449052420000
1204 8 244 49 2 200 449052420000
1205 8 244 47 2 141 449052340000
1203 8 244 48 2 133 449052340000
2901 23 122 10 2 186 449052060000
1204 8 244 49 2 200 449052330000
0802 10 122 235  2 58 449052330000
1205 8 244 47 2 144 449052330000
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, 15 de Junho de 2010.

AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 275/2010
O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, torna público que o edital de Pregão na Forma Eletrônico nº 275/2010 (Aquisição

de Equipamento de Informática) com abertura para dia 28/06/2010 as 13:00 horas, que o procedimento sofrerá SUSPENSÃO
em sua abertura por prazo indeterminado, tendo em vista que há necessidade de esclarecimentos técnicos dos equipamentos
a serem adquiridos, sendo que serão comunicadas todas as empresas interessadas, sobre possíveis alterações ou anulação,
conforme prevê a Lei 8.666/93.

Ponta Grossa, 16 de junho de 2010.
Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

Departamento de Compras - DECOM

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista  o contido
no Processo nº 1320261 de 12/05/10 da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

C O N V O C A
O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 002/2005 a comparecer  até  O DIA 18 DE JUNHO DE

2010, no horário das 12:00 às 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,
sito à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Classificação
ANTONIA PREMEBIDA ZELADOR 201ª

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candidato os direitos adquiridos  em
razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 15 de junho 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 no Programa Saúde da Família,
C O N V O C A

A candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 002/2007 a comparecer até o dia 18 de junho de 2010,
das 12:00 às 18: 00 horas no Departamento de Recursos Humanos, sito à Avenida Visconde de Taunay, 950, 1º andar, a fim
de confirmar a aceitação da vaga para o emprego temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

UNIDADE DE SAÚDE NILTON LUIZ DE CASTRO

NOME CLASSIFICAÇÃO
JULIANA MACIEL 11ª
ZILDA APARECIDA DA SILVA 12ª

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo a candidata os direitos adquiridos  em
razão de sua aprovação no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 15 de junho de 2010.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87
CONCURSO PÚBLICO nº 002/2007

UNIDADE DE SAÚDE ADILSON BAGGIO

Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
DANIELE CRISTINA CORREIA Agente Comunitário de Saúde 14/06/10 15ª
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UNIDADE DE SAÚDE LUBOMIR ANTONIO URBAN

Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
LUANA MARIA DESPLANCHES RIBEIRO Agente Comunitário de Saúde 16/06/10 18ª

UNIDADE DE SAÚDE NILTON LUIZ DE CASTRO

Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
SONIA MARA ESTIVAL DOS SANTOS Agente Comunitário de Saúde 16/06/10 9ª

UNIDADE DE SAÚDE OTTONIEL PIMENTEL DOS SANTOS

Contratados Emprego Data de Admissão Clas.
VIVIAN DA CRUZ BORGES Agente Comunitário de Saúde 14/06/10 9ª

Departamento de Recursos Humanos, 16 de junho de 2010.

D I V E R S O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCESSO Nº3030059/2006
EDITAL NLCM N.º 01 /2010

NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
PAVIMENTAÇÃO EM TST – JD. PARAÍSO / VILA SÃO FRANCISCO
Pelo presente Edital, o Município de Ponta Grossa, em atenção à Lei nº6.857/2001 e alterações legais, notifica os contribuintes

beneficiados pela presente obra pública de pavimentação, do Lançamento de Contribuição de Melhoria. O envio de notificações
pessoais constitui mera liberalidade da Administração Pública, sendo que o não recebimento da mesma, não isenta o contribuinte
das suas responsabilidades fiscais.

1. CUSTO DA OBRA
Custo total da obra: R$ 406.560,24 (Quatrocentos e seis mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos),

conforme processo Nº 3030059/2006, edital nº 01/2006, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,
publicado em 09/11/2006.

2. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
A contribuição de Melhoria constitui ônus real, acompanhando o imóvel mesmo após a efetivação da transmissão, sendo

cobrada dos proprietários de imóveis lindeiros nas áreas diretamente beneficiadas pela Obra, ou seja, dos imóveis confrontantes
com a seguinte via:

RUA: MARTIM AFONSO
TRECHO: Carlos de Carvalho x Euzébio de Queiroz
BAIRRO: Vila São Francisco
AVENIDA: CARLOS DE CARVALHO
TRECHO: Martim Afonso x João de Melo
BAIRRO: Vila São Francisco
RUA: JOÃO DE MELO
TRECHO: Carlos de Carvalho x Visconde de Jaguari
BAIRRO: Vila São Francisco
RUA: VISCONDE DE JAGUARI
TRECHO: João de Melo x Marques de Sapucai
BAIRRO: Vila São Francisco
RUA: MARQUES DE SAPUCAI
TRECHO: Visconde de Jaguari x Rua Nº 13
BAIRRO: Vila São Francisco
RUA: HENRIQUE LIGESKI
TRECHO: Rua Nº 13 x José Fávero
BAIRRO: Vila São Francisco

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra e respectivos valores lançados da Contribuição de Melhoria (VCM),
com identificação individual dos dados cadastrais, consta no Anexo I deste Edital.

3. CRITÉRIO DA DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Valor da Contribuição de Melhoria (VCM) é o menor valor, entre o obtido, pelo rateio do custo da obra (RCTO) e o valor

econômico agregado ao imóvel (VI), sendo a sua expressão monetária atualizada à época do lançamento, mediante aplicação
de coeficientes de correção monetária adotados na legislação tributária municipal.

4. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENEFICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona beneficiada é de 100% (cem por cento) da valorização

agregada posteriormente a obra.
5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pagamento com desconto de 10% (dez por cento), até os 60 (sessenta) dias, contados da data desta publicação de

Notificação do Lançamento de Contribuição de Melhoria. Após esta data, o valor será transferido para a Dívida Ativa.
Pagamento parcelado: em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, consecutivas, nos prazos e valores fixados nas

respectivas guias de lançamentos, a ser requerido perante o Município (trazer RG E CPF).
Terá direito ainda ao desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor da Contribuição de Melhoria, o contribuinte que optar

pelo pagamento integral do saldo de parcelamento, corrigido o valor do débito na forma da lei.
Locais de pagamento: agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
6. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação da notificação do lançamento de Contribuição de Melhoria, para

reclamação contra o lançamento (trazer RG e CPF), mediante requerimento dirigido ao Departamento de Receita, desde que
atinente à seguinte matéria: a) erro na localização do imóvel, b) valor da Contribuição de Melhoria e c) número de parcelas.

7.EXCLUSÃO E RESTRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Terão direito à isenção da Contribuição de Melhoria: os imóveis de propriedade do Poder Público, os templos de qualquer

culto e os partidos políticos; os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para residência própria, com renda familiar
mensal de até 2 (dois) salários mínimos, mediante avaliação sócio-econômica; as instituições de educação ou de assistência social
e hospitalar, sem fins lucrativos, estão condicionadas à observância de requisitos legais para o acolhimento da isenção.

Os contribuintes proprietários de um único imóvel, utilizado para residência própria, com renda familiar de até 5 (cinco) salários
mínimos, o valor da parcela da Contribuição de Melhoria não poderá exceder a 10% (dez por cento) da respectiva remuneração,
até o máximo de 36 (trinta e seis) parcelas devidas.

Para solicitar o benefício, os interessados deverão, no prazo de até 60 (sessenta) dias do lançamento, requerer ao
Executivo Municipal, anexando os documentos para a comprovação dos requisitos exigidos em cada caso.

Ponta Grossa/PR, 17 de junho de 2010.
ANGELO MOCELIN

Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Os contribuintes aqui relacionados devem dirigir-se à Praça de Atendimento desta Prefeitura Municipal, no prazo de até 60

(sessenta) dias do lançamento, para retirar a(s) guia(s) de pagamento onde costa(m) a(s) data(s) de vencimento.

Informações:  -Valor m2 da obra em 09/11/2006: R$21,73.
 -Índice de correção monetária acumulado até a data o lançamento: 1,181 (IPCA).
 -Área individual beneficiada é resultante da multiplicação da testada pela ½ pista.

continua...continua...
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Of. n. 1.315/2010 - GP                                                               Em 15 de junho de 2010
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.264.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.264, apensa ao ofício n. 424/2010-DPL, recebeu

VETO deste Poder Executivo, nos termos do § 10, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser considerada ilegal
e contrária ao interesse público.

1. Considerações sobre a lei vetada
O presente veto abrange o texto integral da Lei n. 10.264, que tem a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica  concedida  anistia  ao  contribuinte  em  débito   tributário   relativo   ao Imposto Predial e Territorial Urbano

– IPTU e Taxas de Serviços Urbanos, nas seguintes hipóteses:
I    - imóvel com área de terreno inferior a 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), utilizado para residência própria,

pertencente a contribuinte e proprietário de um único imóvel com deficiência mental ou invalidez permanente, comprovada por
órgão previdenciário ou por laudo médico do Município, ou com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e com renda mensal
de até 02 (dois) salários mínimos.

II    - imóvel com área de terreno inferior a 750,00 m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados), utilizado para residência
própria, de contribuinte proprietário, titular de domínio ou possuidor de um único imóvel com mais de 70 (setenta) anos de idade
e com renda mensal de até 04 (quatro) salários mínimos.

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica quando o contribuinte figurar no cadastro técnico municipal como
proprietário, titular de domínio ou possuidor de outro imóvel, construído ou não.

Art. 2º  - A concessão dos benefícios de que trata esta lei depende de requerimento do interessado, protocolado durante
o exercício de 2010, instruído com provas documentais de satisfação das condições estabelecidas.

Parágrafo único – Sobre o requerimento de que trata este artigo não incidirá taxa de expediente.
Art. 3º  - O benefício de que trata esta lei, também abrange os débitos inscritos em dívida ativa e em execução fiscal.
Art. 4º  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Os objetivos dessa lei são os seguintes:
a) perdoar (anistiar) pura e simplesmente todos os contribuintes que, podendo requerer a isenção

elencadas pelo referidos dispositivos, não o fizeram no prazo legaI;
b) o perdão atinge tanto os débitos inscritos em dívida ativa, como aqueles que já estão em processo judicial de execução.
As  repercussões  desta lei são profundas nos sistema tributário, de cobrança judicial e de arrecadação dos tributos

municipais, porque:
a) promove expressa renúncia de receita (anistia) de tributos que já estão aptos à cobrança, sem indicar o seu montante,

nem as formas de compensação em face da perda real da arrecadação, comprometendo substancialmente a arrecadação
municipal, visto também não haver limite para a área construída dos imóveis.

b) abre mão dos créditos tributários inscritos em dívida ativa, sem prever compensações para as despesas administrativas
já efetuadas pelo Município para a inscrição dos tributos na dívida ativa;

c) abre mão dos créditos tributários que estão em processo de execução judicial, por causa disso o Município terá de arcar
sozinho com as custas judiciais das execuções que serão extintas, pois, como a anistia consiste em perdão, nada mais devendo
o contribuinte, também não terá de pagar as custas judiciais.

Uma lei de anistia como a que ora é vetada pressupõe cálculos complexos que, neste caso, deverão levar em consideração
não só o valor da renúncia da receita tributária, como também os custos administrativos da inscrição na dívida ativa de cada um
dos contribuintes e das respectivas despesas judiciais que serão arcadas pelo Município. Certamente não é providência das mais
simples, mas é importantíssima para que a lei de anistia se torne factível perante a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme se
verá adiante.

2. Das razões de veto
2.1. Da ilegalidade da Lei n. 10.264 frente à Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado
Considerando que os entes públicos não produzem riqueza, que eles simplesmente administram a vida da coletividade e,

para isso, arrecadam os tributos que compõem o patrimônio público, foi produzida tardiamente, mas em bom tempo, a Lei
Complementar n. 101/2000 que estabelece as premissas para a gestão fiscal responsável.

Um dos pilares da responsabilidade fiscal consiste na obrigação dos entes públicos de exercerem a capacidade tributária
“em toda a sua plenitude”, ex vi do artigo 11 da LRF, que tem a seguinte dicção:

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

A sobrevivência do ente público para a realização de suas finalidades institucionais pressupõe a existência de recursos, os
quais não podem ser obtidos de outra forma senão pela arrecadação dos tributos. Todas as vezes que o ente público promove
a renúncia de receita em favor de uma determinada categoria de pessoas, como pretendido na Lei ora vetada, a comunidade,
como um todo, é prejudicada, na exata medida em que faltarão recursos para investimento em áreas tão carentes de recursos
como a saúde, a educação e as obras públicas.

Com este propósito, constam da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispositivos específicos objetivando coibir a renúncia de
receita cujas balizas são a sustentabilidade, o equilíbrio e a responsabilidade na gestão fiscal.

Reforçam as finalidades postas na Lei Complementar comentada as pesadas sanções penais, civis e administrativas
previstas, em especial, na Lei Federal n° 10.028, de 19 de outubro de 2000.

 O cumprimento da norma de responsabilidade fiscal tem como pressuposto uma mudança de atitude no que respeita à
arrecadação fiscal, devendo os entes federados proceder de forma efetivamente planejada, buscando concretizar a instituição,
a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de suas respectivas competências constitucionais.

A abrangência do que se entende por renúncia fiscal está definida no § 10 do artigo 14 da referida lei, enunciado com a
amplitude e generalidade que a finalidade da norma exige. Logo, o favor tributário para se tornar legítimos frente à Lei de
Responsabilidade Fiscal do Estado, deverão ser precedidos de estudos sobre o impacto orçamentário da renúncia e das medidas
compensatórias, conforme o artigo 14 a seguir transcrito, sob pena da total inaplicabilidade da lei que cria o favor tributário, como
é o caso da lei ora vetada:

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º- A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º- Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º-  O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I,II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu

§ 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.”
A ineficácia da Lei n. 10.264 ora vetada exsurge de plano: não só porque a perda de arrecadação gerada pela anistia

tributária deixou de ser considerada para efeito de redução do orçamento fiscal, como, e principalmente, porque não foram
adotadas as medidas compensatórias consistes na elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição.

A responsabilidade fiscal se faz por pesos e medidas: se de um lado o Poder Público abre mão de recursos (como é o caso
da anistia proposta pela Lei n. 10.264), por outro deverá reduzir, em igual medida, os seus custos (demarcando claramente na
lei orçamentária, na lei de diretrizes, no plano plurianual e na lei tributária) as formas de compensação da redução da arrecadação.

Todo o favor tributário que é feito em proveito de um determinado grupo, vem em prejuízo do restante da coletividade, daí
a grandeza e autoridade da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, que não permite mais a criação de favores tributários,

sem as contrapartidas obrigatórias.
A mensagem poderosa da LRF não é dirigida apenas ao Poder Executivo, mas também ao Poder Legislativo (por ser o

criador da norma jurídica) que, desde 2000 não pode mais editar leis que de qualquer forma proponham benefícios tributários,
sem as providências do artigo 14.

3. Do dever de oposição do Poder Executivo a todo e qualquer benefício tributário
Já se disse que o Poder Público é obrigado a exercer o poder tributário de forma geral e irrestrita, também já foi dito que

toda a renúncia de receita deve ser acompanhada de medidas compensatórias, sob pena de nulidade da lei que atribua os
benefícios, mas, além disso, acorre o fato de que o Poder Público em geral e o Poder Executivo em particular, não pode agir
negligentemente no exercício da competência tributária, sob pena de infração ao previsto no inciso X, do artigo 10, da Lei n.
8.429/92, que assim dispõe:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1° desta lei, e notadamente:

...
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio

público;
...
Os trechos sublinhados demarcam o enquadramento da conduta do Poder Executivo que simplesmente ficasse inerte

(omisso) diante de uma anistia tributária produzida não observando a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado.
Por todos esses argumentos, solicito aos nobres Senhores Vereadores que reflitam detidamente sobre as consequências

da anistia tributária que pretendem conceder e, desse modo, mantenham o veto aposto à Lei n. 10.264, para o bem geral da
comunidade ponta grossense, que, desse modo, continuará contando com os recursos públicos em questão.

Reafirmo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
Ao
Exmo. Sr.
Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
DD. Presidente em exercício da Câmara Municipal
Nesta

Of. n. 1.316  / 2010 – GP                                Em 15 de junho de 2010.
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.265

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.265, apensa ao ofício n. 425/2010-DPL, recebeu

VETO deste Poder Executivo, nos termos do § 1º, do artigo 58, da Lei Orgânica do Município, em função de ser considerada ilegal
e contrária ao interesse público.

1. Considerações sobre a lei vetada
A Lei 10.265 ora vetada reabre o prazo  de adesão ao Programa de Facilitação de Pagamento de Débitos para com o

Município de Ponta Grossa, instituído através da Lei n. 9.765, de 06/11/2008, até o dia 31/12/2010.
O programa criado pela Lei n. 9.765 abrange os créditos tributários e não tributários vencidos, inscritos ou não como dívida

ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, lei esta sancionada no começo de novembro de 2008 como
medida distinta para recuperar parte da dívida ativa do Município que estava em cerca de R$ 60 milhões.

Considerada as estratégias de recuperação de dívida ativa adotadas atualmente por esta municipalidade, trata-se de uma
medida contrária ao interesse coletivo uma vez que fere os direitos dos contribuintes que regularmente pagaram com os devidos
acréscimos valores que estavam em dívida ativa, bem como é um ato que desmotiva os contribuintes em efetuar os pagamentos
de seus tributos no período equivalente, até porque se observou uma melhora no percentual de contribuintes que recolhem em
dia seus tributos, e reaberto o prazo para o PROFIS, a sistemática de arrecadação do Município perderá a credibilidade junto ao
contribuinte.

O pagamento pontual da exação tributária é dever não só jurídico como moral e, certamente, o pagamento fora do prazo
de vencimento, com desconto dos juros, das multas e da correção monetária é um desestímulo ao regular cumprimento das
obrigações, afetando um valor intangível, mas de importância capital na relação tributária, que é o “dever de pagar pontualmente
os tributos”. Tributo pago fora de prazo e com benefício fiscal é licença do Poder Público para o descumprimento da obrigação
tributária, o que está em total oposição à Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado que determina que “constitui requisito
essencial da responsabilidade na gestão fiscal a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente
da Federação”, consoante o artigo 11, da Lei Complementar n. 101/2000.

Ademais, é competência privativa do Chefe do Poder Executivo gerenciar a arrecadação dos tributos municipais, nos termos
do art. 71 da Lei Orgânica do Município. Logo, a legislação posta em exame afeta a prerrogativa atribuída ao Poder Executivo
estabelecido na Lei Orgânica do Município, o contido na Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, nos princípios da Administração
Pública e interesse coletivo na manutenção da ordem tributária.

2. Das razões de veto
2.1. Da ilegalidade da Lei n. 10.265 frente à Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado
Considerando que os entes públicos não produzem riqueza, que eles simplesmente administram a vida da coletividade e,

para isso, arrecadam os tributos que compõem o patrimônio público, foi estabelecida a Lei Complementar n. 101/2000 que
estabelece as premissas para a gestão fiscal responsável.

Um dos pilares da responsabilidade fiscal consiste na obrigação dos entes públicos de exercerem a capacidade tributária
“em toda a sua plenitude”, ex vi do artigo 11 da LRF, que tem a seguinte dicção:

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.

A sobrevivência do ente público para a realização de suas finalidades institucionais pressupõe a existência de recursos, os
quais não podem ser obtidos de outra forma senão pela arrecadação dos tributos.

A medida legislativa ora vetada traz reflexos, inclusive, para a programação orçamentária, sobre o exercício financeiro
corrente e os futuros, o que importa na necessidade de profundos estudos a respeito do impacto orçamentário e financeiro sobre
as contas públicas, antes de ser implementada, com a previsão, além disso, de meios de compensação acaso sejam geradas
reduções de receita, motivo pelo qual a Lei n. 10.265 deverá prever esses fatores, como condição para sua exeqüibilidade,
conforme determina o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado, cujo teor é o seguinte:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

        I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na
forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

        II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

        § 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da
condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado
inciso.

Tendo em vista o conteúdo dos dispositivos da Lei Complementar acima elencados, é preciso destacar que:
1º - a Lei n. 10.265 trata de concessão de benefício de ordem fiscal de natureza diferenciada consistente em descontos

de juros, multas e atualização monetária dos encargos das dívidas tributárias e não tributárias (§ 1º, do artigo 14, da LRF);
2º - a lei de concessão do benefício não está acompanhada do cálculo da renúncia da receita para o exercício de 2010

e para os de 2011 e 2012, nem das medidas compensatórias consistentes na alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do
Plano Plurianual e do orçamento vigente, nem tampouco da ampliação dos tributos de forma compensatória à renúncia;

3º - considerando que a lei não estabelece as medidas compensatórias da renúncia da receita, como a previsão da
ampliação ou criação de novos tributos, é lícito entender que ela não poderá entrar em vigor enquanto essas medidas não forem
implantadas, nos termos do § 2º, do artigo 14: se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas
referidas no mencionado inciso.

Se a condição para o início da vigência da lei que cria benefício tributário (10.265) é a previsão das medidas compensatórias
na forma de elevação de tributos e redução da despesa, é lícito entender que se essa lei (10.265) não fez qualquer previsão
das medidas compensatórias, ela não entrará em vigor – ainda que promulgada pela Câmara Municipal -, enquanto não fizer
previsão de ampliação dos tributos e redução da despesa como forma de compensação e eles entrarem em vigor.

Assim, em que pese a iniciativa da Câmara Municipal de conceder as facilidades tributárias da Lei n. 10.265, é possível afirmar
que essa lei não produzirá efeitos jurídicos enquanto não cumprir os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal do
Estado.

3. Do dever de oposição do Poder Executivo a todo e qualquer benefício tributário
Já se disse que o Poder Público é obrigado a exercer o poder tributário de forma geral e irrestrita, também já foi dito que

toda e qualquer forma de facilidade tributária (como a isenção de juros, multas e atualização) deve ser acompanhada dos devidos
estudos e cálculos do impacto que provocará sobre as contas públicas, sob pena de nulidade da lei que atribua os benefícios,
mas, além disso, acorre o fato de que o Poder Público em geral e o Poder Executivo em particular, não pode agir negligentemente
no exercício da competência tributária, sob pena de infração ao previsto no inciso X, do artigo 10, da Lei n. 8.429/92, que assim
dispõe:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa,
que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1º desta lei, e notadamente:

...
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio

público;
...
Os trechos acima demarcam o enquadramento da conduta do Poder Executivo que simplesmente ficasse inerte (omisso)

diante de uma legislação que traz facilidade tributária ao contribuinte produzida a margem da Lei de Responsabilidade Fiscal do
Estado.

Considerando que a Lei n. 10.265, ainda que promulgada pela Câmara Municipal, por não cumprir os requisitos do artigo
14 da LRF, não entrará em vigor enquanto não cumprir cada uma daquelas exigências da responsabilidade fiscal, solicito à Câmara
Municipal a manutenção deste veto, evitando-se a simples promulgação, a qual viria em prejuízo daqueles contribuintes que
pretendem usufruir do benefício fiscal, quando, em verdade, não poderão fazê-lo, já que a lei ficará suspensa até ser aperfeiçoada,
causando um sentimento de frustração geral que virá em desfavor dos seus autores.

Reafirmo a Vossa Excelência, no ensejo, protestos de consideração e apreço.
PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal
Ao
Exmo. Sr.
Vereador ALESSANDRO LOZZA DE MORAES
DD. Presidente em exercício da Câmara Municipal
Nesta
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