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D I V E R S O S
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade

Estadual de Ponta Grossa

EDITAL  N º 01/2011

O Presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade Estadual
de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando:

I - o contrato firmado com o Município de Ponta Grossa;
II - a necessidade de suprir vagas no Conservatório Municipal Dramático Musical Maestro Paulino Martins Alves, aqui

denominado simplesmente Conservatório.

TORNA PÚBLICO

O presente Edital que estabelece instruções destinadas à realização de Processo Seletivo para as funções de Professor
de Música para o Conservatório.

1 – DO REGIME JURÍDICO
1.1 A contratação ocorrerá em Regime CLT.
1.2 O contrato terá prazo máximo de até um ano, podendo ser prorrogado.

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 Este Processo Seletivo é destinado a selecionar profissional a ser contratado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento

Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa, para atender a necessidade de interesse
público, suprindo vagas existentes no Conservatório Dramático Musical Maestro Paulino Martins Alves.

2.2 O presente edital será divulgado na edição do dia 8 de janeiro de 2011 do Diário Oficial do Município de Ponta Grossa
e no endereço eletrônico da Fundação www.fauepg.org.br, e www.maestropaulino.com.br .

2.3 O Processo Seletivo constará de Prova Escrita, Prova Prática, Prova Didática e Prova de Títulos.

3 - DAS FUNÇÕES, DO REGIME DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO
3.1 As funções, vagas, carga horária semanal de trabalho e escolaridade mínima exigida a que se refere o presente Edital

são as constantes do quadro abaixo:

3.1.1 É facultado ao candidato à vaga de professor de instrumento concorrer simultaneamente à vaga de professor de
Teoria Musical. Nesse caso é obrigatório ao candidato a realização das provas Prática e Didática correspondentes às duas vagas
pretendidas.

3.2 O candidato contratado deverá ministrar aulas e desenvolver as demais atividades acadêmicas pertinentes, em horários
definidos pelo Conservatório, nos períodos: matutino, vespertino, noturno, incluindo sábados.

3.3 O valor hora aula para professor com formação superior em nível de licenciatura ou bacharelado será de R$ 12,00, e
para professores com pós-graduação em música será de R$ 15,00 hora/aula e para candidatos com graduação ou licenciatura
em curso, o valor é de R$ 10,00 hora /aula.

3.4 A contratação dos candidatos aprovados não gerará estabilidade ao seu detentor, sendo o contrato rescindido no caso

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

GABARITO DEFINITIVO – CP 02/2010

O Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo
em vista o contido no documento enviado pela Banca Examinadora da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Estadual de Londrina - FAUEL

R E T I F I C A
O Gabarito Definitivo do Concurso Público nº 02/2010, publicado no Diário Oficial do Município, edição do dia 06 de janeiro

de 2011.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos em 07 de janeiro de 2011.

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 urgente

necessidade de suprir vaga existente na área de saúde do município,
C O N V O C A

Nome Emprego Classificação
Paloma Fagundes Médico Socorrista 2ª

Candidata aprovada no Concurso Público nº 001/2010 a comparecerem  até o dia 14 de janeiro de 2011, 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.

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, 07  de janeiro de 2011.

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 urgente

necessidade de suprir vaga existente na área de saúde do município,
C O N V O C A

Nome Emprego Classificação
Fernanda Machado Blens Técnico em Raio X 4ª

Candidata aprovada no Concurso Público nº 003/2008 a comparecer  até o dia 14 de janeiro de 2011, 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.

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, 07  de janeiro de 2011.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos
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de término ou rescisão de contrato entre a Fundação e o Município de Ponta Grossa.

4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão realizadas através do site do Conservatório Musical Maestro Paulino Martins Alves, no endereço

eletrônico www.maestropaulino.com.br, no período de 10 a 28 de janeiro de 2010. No período de 24 a 28 de janeiro, as inscrições
poderão ser realizadas pessoalmente no Conservatório, à Rua Theodoro Rosas, 871, centro, Ponta Grossa.

4.1.1 A inscrição realizada através do site, deverá conter cópia scaneada dos seguintes documentos:
a) Ficha de Inscrição com todos os campos preenchidos e assinada;
b) cópia de RG e CPF;
c) foto;
d) comprovante de depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) mediante depósito bancário na

Caixa Econômica Federal (qualquer agência e nas casas lotéricas) em favor de Fauepg – Agência: 3186 – Operação: 03 – Conta:
95-2;

e) Diploma, Certificado ou Certidão de conclusão de curso;
f) declaração da Escola de Ensino Superior onde estuda, no caso de candidato com curso em andamento, devidamente

autenticada;

4.2 Para inscrições realizadas pessoalmente no Conservatório:
a) Ficha de inscrição com todos os campos preenchidos e assinada;
b) cópia de RG e CPF;
c) foto
d) comprovante de depósito da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) mediante depósito bancário na

Caixa Econômica Federal (qualquer agência e nas casas lotéricas) em favor de Fauepg – Agência: 3186 – Operação: 03 – Conta:
95-2

e) Cópia de Diploma, Certificado ou Certidão de conclusão de curso;
f) declaração da Escola de Ensino Superior onde estuda, no caso de candidato com curso em andamento, devidamente

autenticada;
4.3 -  a inobservância de qualquer item acima, ou a falta de qualquer documento, invalidará a inscrição do candidato.

5 – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 - A Comissão Organizadora do Processo Seletivo divulgará a homologação das inscrições no endereço eletrônico da

Fundação www.fauepg.org.br,  e no endereço eletrônico do conservatório www.maestropaulino.com.br,  no dia 31 de janeiro
de 2011.

5.2 - Somente serão aceitos recursos  no prazo de 2 dias da publicação da homologação.

6 DA ORGANIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO E LOCAL DAS PROVAS
6.1 – A avaliação dos candidatos será realizada em três fases, a saber:
1ª Fase: Prova Escrita e Prova Prática;
2ª Fase: Prova Didática;
3ª Fase: Prova de Títulos.
6.2 Todas as provas (escrita, prática, didática e de títulos) serão realizadas no Conservatório Dramático Musical Maestro

Paulino Martins Alves, localizado à Rua Theodoro Rosas, 871 – Centro – Ponta Grossa – Paraná.
6.3 – Dos componentes da Banca: A Banca de Avaliação será composta por:
Presidente: Adailton Pupia
Membros: Isaque B. Lacerda, Carla Roggenkamp e Priscila Malanski.
Suplente: Paulo Egídio Luckman.

7. DA PROVA ESCRITA – 1ª FASE
7.1 A prova escrita será realizada no dia 05 de fevereiro de 2011.
7.1.2 A prova escrita terá início às 08:00 horas, com duração máxima de 03 (três) horas, com término previsto para às 11:00

horas.
7.1.3 O candidato deverá comparecer ao local da prova, com antecedência mínima de quinze minutos, munido de comprovante

de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta; sendo imprescindível a apresentação do comprovante de
inscrição e de documento oficial de identificação com fotografia para o ingresso na sala de provas.

7.1.4 Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de respostas, que será o único
documento válido para efeito de correção da prova.

7.1.5 Durante a realização da prova não serão permitidas consultas de qualquer natureza, o uso de telefone celular, fones
de ouvido ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou similares, bem como tratar com descortesia os fiscais de provas ou membros
da Comissão Organizadora.

7.2 A Prova Escrita terá valor de 100 (cem) pontos.
7.3 A prova escrita abordará questões de percepção musical, teoria musical, harmonia, história da música erudita ocidental

e história da música brasileira, e conterá 20 (vinte) questões assim distribuídas: 2 (duas) questões de percepção musical melódica
(intervalos e frases rítmico-melódicas); 2 (duas) questões de percepção musical rítmica; 2 (duas) questões de percepção musical
harmônica (Intervalos e acordes); 2 (duas) questões de percepção de timbres; 2 (duas) questões de percepção de gêneros,
períodos ou obras musicais; 4 (quatro) questões de teoria musical; 2 (duas) questões de harmonia (acordes, funções tonais,
progressões, modulações); 2 (duas) questões sobre história da música erudita ocidental; e, 2 (duas) questões sobre história da
música brasileira.

7.4 Bibliografia sugerida:
GROUT, D. J.; PALISCA, C. V. História da Música Ocidental. Trad.: Ana Luísa Faria. Lisboa: Gradiva, 2005.
HINDEMITH, P. Curso Condensado de Harmonia Tradicional. Trad.: Souza Lima. São Paulo: Irmãos Vitale, 1998.
MARIZ, V. História da Música no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
TINHORÃO, J. R. História da música popular brasileira.
MED, B. Teoria da Música. Brasília, DF: Musimed, 1996.
SCHOENBERG, A. Harmonia. São Paulo: UNESP, 2002.
WILLEMS, E. Solfejo: Curso Elementar. Trad.: Raquel Marques Simões. São Paulo: Fermata do Brasil, 1985.
7.5 A bibliografia constante deste edital é apresentada apenas como sugestão, podendo, o candidato, consultar outras

bibliografias.

8. DA PROVA PRÁTICA – 1ª FASE
8.1 A prova prática será realizada nos dias 05 de fevereiro de 2011, com início às 13h30.
8.2 O candidato deverá estar presente no horário de início da prova e o não comparecimento desclassificará o mesmo.
8.3 A prova prática de desempenho musical se dará conforme o repertório abaixo indicado (as leituras à primeira vista e o

solfejo, serão fornecidas pela banca examinadora no momento da prova) e ficará a critério da banca a execução total ou parcial
das peças:

8.3.1 a) Canto: uma peça composta até 1800; uma peça composta entre 1800 e 1920; leitura à primeira vista.
b) Musicalização Infantil e Flauta Doce: um movimento de sonatina a ser executado ao piano (obrigatória); uma peça de

livre escolha na flauta doce; leitura à primeira vista na flauta doce; solfejo vocal.
c) Piano: um prelúdio e fuga de J. S. Bach; leitura à primeira vista.
d) Piano co-repetição: um prelúdio e fuga de J. S. Bach; redução de partitura coral; leitura à primeira vista.
e) Teoria Musical: um movimento de sonatina a ser executado ao piano (obrigatória); uma peça de livre escolha no

instrumento de sua preferência; solfejo vocal.
f) Violão: um movimento de Suíte de J. S. Bach; uma obra de Heitor Villa-Lobos; leitura à primeira vista.
g) Violino: um estudo de livre escolha; um movimento de sonata ; leitura à primeira vista.
h) Violoncelo: um estudo de livre escolha; um movimento de sonata ; leitura à primeira vista.
8.4 Serão atribuídas notas pela Banca Examinadora no intervalo de 0,0 (zero) a 100 (cem) pontos.

9. DA APROVAÇÃO NA 1ª FASE - PROVA ESCRITA E PROVA PRÁTICA
9.1 O candidato será considerado aprovado na 1ª fase (prova escrita e prova prática), desde que alcançar, no mínimo, a

média aritmética simples de 60 pontos entre as duas provas (escrita e prática).
9.2 A média aritmética simples será obtida pelo resultado da divisão por dois do resultado da adição das notas obtidas nas

provas escrita e prática.
9.3 Não sendo atingindo o dobro de candidatos por vaga, o número de candidatos classificados será o de aprovados com

a pontuação mínima exigida.

10. DA PROVA DIDÁTICA – 2ª FASE
10.1 A prova didática será realizada no dia 06 de fevereiro de 2011 com início às 08:00 horas, com intervalo para almoço

no horário de 12:00 horas às 13:30 horas
10.2 A Prova Didática terá valor de 100 (cem) pontos.
10.3 Para aprovação na prova didática o candidato deverá alcançar a nota mínima de 60 pontos.
10.4 O não comparecimento do candidato implicará na sua desclassificação, sendo chamado o candidato com a nota de

classificação seguinte, e assim sucessivamente.
10.5 O candidato (instrumento e canto) terá à sua disposição um aluno para o qual ministrará uma aula perante a banca

examinadora.
10.6 O candidato fará sua apresentação à banca examinadora, tendo de 15 a 20 minutos para a exposição, e será avaliado

segundo os seguintes critérios:
10.6.1 Plano de aula (que deverá ser entregue à banca, por escrito, em três vias), contendo: Objetivos; Conteúdo por

tópicos; Indicação dos instrumentos de avaliação; Bibliografia.
10.6.2 Desenvolvimento da aula, que deverá contemplar: Introdução da temática; Sequência da apresentação dos

conteúdos; Domínio e segurança na exposição dos conteúdos; Clareza e objetividade, fluência e dicção correta; Exemplos
práticos e atualizados; Cumprimento dos objetivos propostos; Adequação ao tempo previsto para a apresentação.

10.7 Bibliografia sugerida:

BEYER, E. S. W. (org.) O som e a criatividade: dimensões da experiência musical. Santa Maria: Ed. UFSM, 2005.
BORÉM, F. Por uma unidade e diversidade da pedagogia da performance. Revista da ABEM, número 14, de março de 2006.

Disponível em: www.abemeducacaomusical.org.br/revistas.html
ILARI, B. S. (org.) Em busca da mente musical: ensaios sobre os processos cognitivos em música – da percepção à produção.

Curitiba: Ed. Da UFPR, 2006.
LIMA, S. A. (org.) Performance & Interpretação musical: uma prática interdisciplinar. São Paulo: Musa Editora, 2006.
PENNA, M. Poéticas musicais e práticas sociais: reflexões sobre a educação musical diante da diversidade. Revista da ABEM,

número 13, de setembro de 2005. Disponível em: www.abemeducacaomusical.org.br/revistas.html
RAY, S. (org.) Performance Musical e suas interfaces. Goiânia: Vieira, 2006.
SWANWICK, K. Ensinando música musicalmente. Trad.: Alda Oliveira e Cristina Tourinho. São Paulo: Moderna, 2003.
10.10 A bibliografia constante deste edital é apresentada apenas como sugestão, podendo a Banca Examinadora, incluir

em suas arguições aspectos presentes em livros ou trabalhos recentes sobre a área de conhecimento deste processo seletivo.
11 DA PROVA DE TÍTULOS – 3ª FASE
11.1 O candidato aprovado na 2ª fase deverá entregar a banca examinadora, no dia da prova didática, o currículo segundo

o modelo da Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, devidamente
documentado.

11.2 A Prova de Títulos consistirá mediante comprovação hábil, da verificação de aspectos a seguir especificados, com
respectiva atribuição de pontuação:

(*) As pontuações referentes às titulações de Pós-Graduação não são cumulativas, devendo o candidato optar pela
titulação mais alta

12 – DO RESULTADO FINAL
12.1 O resultado final será obtido pela media aritmética simples do resultado alcançado pelo candidato aprovado

na 1ª e 2ª fases, acrescido do resultado alcançado na 3ª fase.
12.2 O resultado do Processo Seletivo será publicado  no endereço eletrônico da FAUEPG, www.fauepg.org.br e no site

do Conservatório, www.maestropaulino.com.br, e em edital afixado no Conservatório, até o dia 10 de fevereiro de 2010,  e
também no Diário Oficial do Município.

12.3 Somente serão aceitos recursos com relação a prova escrita no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização
da prova.

12.3.1 Os recursos deverão ser feitos em formulário próprio disponível no Conservatório, não sendo consideradas reclamações
verbais.

12.3.2 A banca examinadora do Processo Seletivo emitirá parecer conclusivo nos respectivos processos em até 1 (um) dia,
dando ciência formal ao interessado.

13 – DA CONTRATAÇÃO
13.1 Para efeitos de contratação dentro do limite de vagas estabelecidas no presente Edital, o candidato classificado deverá

preencher os requisitos abaixo:
13.1.2  ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei;
13.1.3  estar em dia com as obrigações eleitorais.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato ou de seu procurador.
14.2 A inscrição no Processo Seletivo implicará na aceitação, por parte do candidato, das normas contidas neste Edital.
14.3 O candidato que tenha sido afastado por cometimento de falta grave, mediante processo administrativo, ou demitido

com justa causa nas esferas públicas federal, estadual e municipal será eliminado do Processo Seletivo.
14.4 O candidato classificado que não comparecer na data estipulada para fins de contratação, será considerado desistente.
14.5 É de responsabilidade do candidato, manter cadastro atualizado das informações contidas na Ficha de Inscrição.
14.6 O presente Processo Seletivo terá validade de 1 (um) ano.
14.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.
Ponta Grossa, 07 de janeiro de 2011.

Milton Xavier Brollo
Presidente da FAUEPG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 01 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA CASTRO LOPES
Trecho: Rua Nestor Borba x Rua Alvares de Azevedo

PROCESSO Nº3560271/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Castro Lopes (trecho entre as ruas Nestor Borba e Alvares

de Azevedo) será de R$ 39.220,72 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:
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4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA CASTRO LOPES
TRECHO: RUA NESTOR BORBA X RUA ALVARES DE AZEVEDO
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 10 de Janeiro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 02 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA EUZÉBIO DA MOTTA
Trecho: Rua Prof.ª Eliziana N. Hilgemberg x Rua Lysandro Antunes Sampaio

PROCESSO Nº 3560271/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
A. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
B. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
C. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída

e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.
D. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
E. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Euzébio da Motta (trecho entre as ruas Prof.ª Eliziana N.

Hilgemberg e Lysandro Antunes Sampaio) será de R$ 51.100,02 (CINQÜENTA E UM MIL, CEM REAIS E DOIS CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA EUZÉBIO DA MOTTA
TRECHO: RUA PROF.ª ELIZIANA N. HILGEMBERG X RUA LYSANDRO A. SAMPAIO
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 10 de Janeiro de 2011.

Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 03 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA JOÃO FRANCISCO LOPES
Trecho: Rua Caramurú x Rua Final de Rua

PROCESSO Nº3560271/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua João Francisco Lopes (trecho entre a rua Caramurú e Final

de Rua) será de R$ 31.956,23 (TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA JOÃO FRANCISCO LOPES
TRECHO: RUA CARAMURÚ X FINAL DE RUA
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 10 de Janeiro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 04 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA JOÃO FRANCISCO LOPES
Trecho: Rua Paraguaçú x Rua Caramurú

PROCESSO Nº3560271/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:
1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;
2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;
3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.
5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.
6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além

de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.
3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua João Francisco Lopes (trecho entre as ruas Paraguaçú e

Caramurú) será de R$ 27.265,21 (VINTE SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
3.1. As principais etapas de execução da obra:
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4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA JOÃO FRANCISCO LOPES
TRECHO: RUA PARAGUAÇÚ X RUA CARAMURÚ
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 10 de Janeiro de 2011.
Angelo Mocelin

Secretário Municipal de Finanças
ANEXO I

Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação
da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDITAL N.º 05 /2011
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RUA NESTOR BORBA
Trecho: Rua Castro Lopes x Rua Prof.º Cardoso Fontes

PROCESSO Nº3560271/2010
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso

de suas atribuições legais e para fins previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei
nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo à obra pública de pavimentação, em
observância aos requisitos a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 é a entidade responsável

pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar
esclarecimentos de natureza técnica sobre a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas de execução estão assim

discriminadas:

1. Terraplenagem
Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, DMT=4 km, aterro e compactação com

argila de empréstimo DMT=10 km;

2. Pavimentação
Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em bica corrida (4 A), imprimação com CM-

30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ;

3. Drenagem
Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme previsto em projeto específico, escavação

de valas, re-aterro e apiloamento da vala, escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de saída
e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específico.

4. Obras Complementares
Fincadas de concreto em finais de vias se necessário e conforme descrito em projeto específico.

5. Material
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CPS ou por empresa CONTRATADA,

quando se tratar de obra terceirizada.

6. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, materiais e execução (mão-de-obra), além
de limpeza completa da via realizada, quando do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos.

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Nestor Borba (trecho entre as ruas Castro Lopes x Prof.º

Cardoso Fontes) será de R$ 42.840,44 (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO
CENTAVOS).

3.1. As principais etapas de execução da obra:

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE POSSE DA MESA EXECUTIVA
(EXERCÍCIO 2011/2012)

No primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dez, às 20:00h (vinte horas), tomou posse a Mesa Executiva da Câmara
Municipal de Ponta Grossa, para o exercício 2011/2012, assim constituída em conformidade com as disposições legais:

Presidente: Vereador MAURÍCIO SILVA
Vice-Presidente: Vereador JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER
1º Secretário: Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
2º Secretário: Vereadora ALINA DE ALMEIDA CESAR
3º Secretário: Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR

Vereador MAURICIO SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
Primeiro-Secretário

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada Contribuição de

Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante
publicação do edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: RUA NESTOR BORBA
TRECHO: RUA CASTRO LOPES X RUA PROF.º CARDOSO FONTES
BAIRRO: RONDA
A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, consta do Anexo

I deste Edital.
6. 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 à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste Edital, para

a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de
julgamento seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 10 de Janeiro de 2011.

Angelo Mocelin
Secretário Municipal de Finanças

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados cadastrais, conforme informação

da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS.
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