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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ATOS DO PODER EXECUTIVO L I C I TA Ç Õ E S

DECRETOS
D E C R E T O  N º  5. 7 7 3, de 12/01/2012

Outorga Permissão de Uso de imóvel, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com

o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto n° 3.934/2010, e tendo em vista
o contido no protocolado nº 3400053/2011,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de uma casa de zeladoria localizada na  Escola Municipal Professor Osni Villaca

Mongruel, Santa Terezinha, em favor de CAMILA ORIETTE RENNO RODRIGUES DA SILVA,  portadora  da Cédula de
Identidade nº 7.926.160-2 - SSP/PR.

Art. 2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, à moradia da permissionária e de sua família.
Art. 3º. A conservação e manutenção do imóvel, objeto desta outorga, são de inteira responsabilidade do permissionário.
Art. 4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, pelo prazo de um (01) ano, com início em 01/01/

2012 e término em 31/12/2012, prorrogável no interesse da Administração Municipal.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 12 de janeiro de 2012.

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  5. 7 7 4, de 12/01/2012
Outorga Permissão de Uso de imóvel, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com

o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto n° 3.934/2010, e tendo em vista
o contido no protocolado nº 3070517/2011,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de uma casa de zeladoria localizada na  Escola Municipal Professora Minervina

França Scudlareck, Vila Ana Rita, em favor de JOSÉ VLADEMIR MATEUS,  portador  da Cédula de Identidade nº 4.970.509-
3 - SSP/PR.

Art. 2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, à moradia da permissionária e de sua família.
Art. 3º. A conservação e manutenção do imóvel, objeto desta outorga, são de inteira responsabilidade do permissionário.
Art. 4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, pelo prazo de um (01) ano, com início em 01/02/

2012 e término em 31/01/2013, prorrogável no interesse da Administração Municipal.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 12 de janeiro de 2012.
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  5. 7 7 5, de 12/01/2012
Outorga Permissão de Uso de imóvel, conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com

o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto n° 3.934/2010, e tendo em vista
o contido no protocolado nº 0070244/2012,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica outorgada Permissão de Uso de uma casa de zeladoria localizada na  Escola Municipal Dr. José Pinto Rosas,

em favor de DORALICE SOARES DE SOUZA,  portador  da Cédula de Identidade nº 5.692.072-2 - SSP/PR.
Art. 2º. Destina-se o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, à moradia da permissionária e de sua família.
Art. 3º. A conservação e manutenção do imóvel, objeto desta outorga, são de inteira responsabilidade do permissionário.
Art. 4º. A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, pelo prazo de um (01) ano, com início em 01/01/

2012 e término em 31/12/2012, prorrogável no interesse da Administração Municipal.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 12 de janeiro de 2012.
PEDRO WOSGRAU FILHO

Prefeito Municipal
ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL

Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

P O R TA R I A S
P O R T A R I A   N º   7. 0 8 7 de 13/01/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
contido no protocolado    nº 0100319 de 10/01/12,

R E S O L V E
PRORROGAR a partir de 13 de janeiro de 2012, por 30 (trinta dias), o prazo para conclusão da Sindicância, instaurada

através da Portaria nº 6.860 de 08 de dezembro de 2011.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 13 de janeiro de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

CONTRATOS

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2011
ÓRGÃO: Autarquia Municipal de Transito e Transporte
OBJETO: Aquisição de material permanente (informática) para a AMTT.
LOTE 01: Lapsystem Comércio de Equipamentos Ltda R$ 15.484,00
LOTE 02: M J Baradel Eletrônicos R$ 2.515,00
LOTE 03: FRUSTRADO
LOTE 04: M J Baradel Eletrônicos R$ 239,55
LOTE 05: FRUSTRADO
LOTE 06: FRUSTRADO
LOTE 07: Lapsystem Comércio de Equipamentos Ltda R$ 294,30
LOTE 08: Luiz Fernando Cunha Grenier R$ 2.000,00
LOTE 09: Luiz Fernando Cunha Grenier R$ 104,00
LOTE 10: M J Baradel Eletrônicos R$ 9.218,00
LOTE 11: M J Baradel Eletrônicos R$ 679,90
PREGOEIRA: Scheila Trierveiler
Maiores informações na Divisão de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 420/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MG TERRAPLANAGEM LTDA - ME
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão de aditivo no valor de R$ 47.110,72 ( quarenta e sete mil, cento e dez reais e setenta

e dois centavos ), o valor total do contrato até o presente momento é R$ 237.417,91  (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos
e dezessete reais e noventa e um centavos ).

CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de execução do contrato, aludido na cláusula
quarta do instrumento originário, em mais 90 ( noventa ) dias, de 07/10/2011 a 05/01/2012.

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N° 695/2011
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula oitava do instrumento

originário, em mais 60 ( sessenta ) dias, de 01/01/2012 a 01/03/2012. E o prazo de vigência, em mais 60 ( sessenta ) dias, de
01/03/2012 a 30/04/2012.

EXTRATO CONTRATO Nº 002/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTAMAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: a execução das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal PROFª MARIA ANTONIA DE ANDRADE, a ser

efetuada na Rua Santo Mário, 109, Núcleo Santa Luzia, Bairro Chapada
VALOR: R$ 799.096,46 ( setecentos e noventa e nove mil,  noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)
PRAZO: execução 180 (cento e oitenta) dias corridos e vigência 270 (duzentos e setenta) dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 034/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 003/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
OBJETO: a execução das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal PROF ELOY AVRECHACK, a ser efetuada

no Cerrado Grande – Distrito de Itaiacoca
VALOR: R$ 1.027.694,09 ( hum milhão, vinte e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e nove centavos)
PRAZO: execução 180 (cento e oitenta) dias corridos vigência  270 (duzentos e setenta) dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 035/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 004/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: R. PELLISSARI ENGENHARIA LTDA
OBJETO: a execução das obras de Reforma da Escola Municipal PREF. MAJOR MANOEL VICENTE  BITTENCOURT, a ser

efetuada na Rua Querência do Norte, 110, Vila Sant’Ana, Bairro Olarias.
VALOR: R$ 158.480,08 ( cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos).
PRAZO: execução 90 (noventa) dias corridos e vigência 180 (cento e oitenta) dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 037/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 005/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
OBJETO: a execução das obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal PROFª IDÁLIA GÓES, a ser efetuada na Rua

Américo Vespúcio, 251, Cristo Rei, Bairro Chapada
VALOR: R$ 431.389,75 ( quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos )
PRAZO: execução 150 (cento e cinquenta) dias corridos e vigência  240 (duzentos e quarenta) dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 036/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 006/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
OBJETO: a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal PREF. DR. AMADEU PUPPI, a ser efetuada

no(a) Rua Eng. Virgílio Milanese, 337, Conj. Hab. Nossa Senhora das Graças, Bairro Boa Vista
VALOR: R$ 267.089,44 ( duzentos e sessenta e sete mil, oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
PRAZO: execução 120 (cento e vinte) dias corridos e vigência 210 (duzentos e dez) dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 033/2011
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EXTRATO CONTRATO Nº 007/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: R. PELLISSARI ENGENHARIA LTDA
OBJETO: a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal LUDOVICO ANTONIO EGG, a ser efetuada

na Rua Cajarana, 175, Santa Paula III, Bairro Contorno
VALOR: R$ 151.690,11 ( cento e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos )
PRAZO:execução 120 (cento e vinte) dias corridos e vigência 210 (duzentos e dez) dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 032/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 013/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: N. DIAS MOREIRA & CIA LTDA
OBJETO: a execução das obras de Reforma do 3° pavimento do prédio da Antiga Sede Social do Clube Guaíra, a ser

efetuada na Rua Balduíno Taques esquina com a Rua Dr. Colares, Centro
VALOR: R$ 307.784,83 ( trezentos e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos)
PRAZO: execução 120 (cento e vinte) dias corridos  e vigência 210 (duzentos e dez) dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 038/2011

EXTRATO CONVÊNIO N° 217/2011
CONVENENTE:      MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:       ASSOCIAÇÃO PONTA GROSSA DE TURISMO E EVENTOS
OBJETO:  disciplinar o repasse de recursos financeiros para  desenvolvimento de Mapa  turístico da cidade de Ponta Grossa,

de acordo com o plano de aplicação de recursos, parte integrante do presente.
VALOR: R$ 8.000,00 ( oito mil reais ), de acordo com o cronograma de desembolso.
PRAZO: O presente Convênio entrará em vigor a partir de 20/12/2011, e terá vigência até 30/06/2012.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

EXTRATO CONTRATO Nº 009/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
OBJETO: a execução das obras de Reforma da Associação de Moradores do Núcleo Santa Luzia, na Rua São João,

esquina com a Rua São Mauro, Núcleo Santa Luzia
VALOR: R$ 86.219,78 ( oitenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos)
PRAZO: execução120 dias corridos  e vigência 210 dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Convite n.º 037/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 010/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA
OBJETO: das obras de reforma de edificação para implantação do Mercado da Família - Sabará, na Av. Souza Naves, Bairro

Sabará
VALOR: R$ 53.799,22 ( cinquenta e três mil, setecentos noventa e nove reais e vinte e dois centavos)
PRAZO: execução 60 dias corridos  e vigência 120 dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Convite n.º 039/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 011/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIDADE NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
OBJETO: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta da Escola Municipal PROF. GUITIL FEDERMANN, na Rua Furiel,

422, Núcleo Santa Maria
VALOR: R$ 139.456.99 ( cento e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos)
PRAZO: execução 120 dias corridos e vigência 210 dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Convite n.º 038/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 012/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: R. PELLISSARI ENGENHARIA LTDA
OBJETO: a execução das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal José Pinto Rosas, a ser efetuada na rua Foz

do Iguaçu, esquina com as ruas Terra Boa e Alvorada do Sul, Bairro Chapada
VALOR: R$ 460.558,09 ( quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e nove centavos)
PRAZO: execução 180 dias corridos e vigência 240 dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 039/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 014/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
OBJETO: a Execução de Muro de Fechamento do Terreno do Centro Municipal de Educação Infantil da Ronda, anexo à

Escola Municipal Elyseu de Campos Melo, Rua Baltazar Lisboa, 762 – Ronda
VALOR: R$ 75.574,58 ( setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
PRAZO: execução 60 dias corridos e vigência 120 dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 032/2011

EXTRATO CONTRATO Nº 015/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALMEIDA W. BRAGA E CIA LTDA
OBJETO: a execução das Obras de Implantação da nova unidade da Escola Municipal Louise Foltran de Lara, em terreno

localizado na Rua Doutor Cyro de Lima Garcia, esquina com a Rua Osório de Almeida Taques, Vila Estrela
VALOR: R$ 2.318.730,91 (dois milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e trinta reais  e noventa e um centavos)
PRAZO: execução 270 dias corridos e vigência 360 dias corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 033/2011

EDITAIS E ATOS RH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais,  tendo em vista  a urgente
necessidade de suprir vagas existentes na área da saúde do Município,

C O N V O C A

Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2010  a comparecerem  até  O DIA 23 DE
JANEIRO DE 2012, 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 confirmarem a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.
Fernando José Oliva Médico Especialista – Oftalmologista 4º
Luiz Frederico de Mello Filho Médico Socorrista 5º

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos  em
razão de suas  aprovações no referido concurso.

Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos, 16 de janeiro de 2012.

CARLA GUARNERI COELHO
Secretária Municipal de Gestão de Recursos Humanos

 

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO 
Nº 012/2012 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa 
CGC/MF: 76.175.884/0001-87 

 
TESTE SELETIVO Nº 001/2010 

 
 

Emprego Público: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
 
Matr Nome RG Data Ingresso Unidade de Saúde Classificação
21496 MARLENE DE FATIMA GOES 1194790 11/01/2012 ROBERTO DE JESUS PORTELA 026
 
 
Total: 00001 
 
 
 
TOTAL GERAL 00001 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ponta Grossa, 16 de Janeiro de 2011. 
 

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO

Concurso Público nº 001/2010

Nº 010/2012
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
                  CGC/MF: 76.175.884/0001-87

ASSIST. DE ADMINIST.IIEmprego público:
NomeMatr Data Ingresso Data Término ClassificaçãoRG

21511 THAIS KIMURA HOLETZ 80734514 13317/01/2012
00001Total:

TOTAL GERAL: 00001

Ponta Grossa, 16 de Janeiro de 2012.

D I V E R S O S
Of. n. 051/2012 - GP                                          Em 16 de janeiro de 2012.

Razões de veto da Lei Municipal n. 10.845.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.845, apensa ao ofício n. 1362/2011-DPL,

recebeu VETO deste Poder Executivo, nos termos do § 1°, 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. 10.845, que tem a seguinte redação:
Art. 1º - A Lei nº 6.857, de 26/12/2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

   “Art. 47 - A cobrança da dívida ativa do Município será procedida previamente por via amigável, através de
notificação pessoal do devedor ou de seus sucessores, devendo conter os elementos mencionados no artigo 48 deste
Código, e somente depois de esgotado o procedimento amigável poderá a administração promover a cobrança judicial
da dívida. (NR)

                   ...

          § 6º - No procedimento amigável previsto no caput para a cobrança da dívida ativa, deverá ser observado o prazo
mínimo de 30 (trinta) dias para o contribuinte efetuar o pagamento da dívida ou de forma parcelada, nos termos do § 3º. (AC)

                    ...”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Segundo manifestação expressa em apenso encaminhado pela Procuradoria Geral do Município, a modificação em tela

implicará em uma obrigação formal que onera a sistemática de cobrança praticada pelo Município, bem como, fere a Constituição
Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal que exigem que os efeitos das alterações da legislação tributária sejam quantificados
e medidos os seus impactos nas finanças municipais.

Esclarecemos aos Nobres Vereadores que a Dívida Ativa do Município já faz tentativas de cobrança amigável, uma vez que
envia carta com objetivo de notificar o devedor a propósito de seu débito e comunicando das medidas consequentes no caso de
seu descumprimento, porém, sempre acrescidas com dificuldades encontradas para cobrança da dívida, tais como, endereço
incorreto do devedor, homônimos, falta de CPF, etc..

Outrossim, estatísticas revelam que a maioria da dívida ativa é decorrente da inadimplência no cumprimento de obrigações
tributárias pelos contribuintes, ficando a medida ora proposta sem a eficácia planejada, somente favorecendo uma cultura de
inadimplência por parte de contribuintes contumazes com tal ato, prejudicando ainda mais a arrecadação municipal.

Pelos fundamentos expressos, solicito aos nobres Senhores Vereadores que mantenham o veto aposto à Lei n. 10.845,
refletindo detidamente sobre as consequências da alteração que pretendem efetivar.
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Reafirmo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente em exercício da Câmara Municipal
Nesta

Of. n. 052/2012 - GP                                          Em 16 de janeiro de 2012.
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.848.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.848, apensa ao ofício n. 1365/2011-DPL,

recebeu VETO deste Poder Executivo, nos termos do § 1°, 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. 10.848, que tem a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica  acrescido  o  §  7º  ao art. 40,  da  Lei nº 6.857,  de  30  de dezembro   de 2.001 – Código Tributário Municipal,

com a seguinte redação:

   “Art. 40 - ...

                  ...

           § 7º - São  isentas  dos  tributos municipais   as   entidades   afetas   à   área   de saúde, sem fins lucrativos, desde
que cadastradas no Conselho Municipal de Saúde e declaradas de utilidade pública municipal”. (AC)

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Segundo manifestação expressa pelo Departamento de Receita, da Secretaria Municipal de Finanças a modificação em tela

implicará em mais uma isenção que causará comprometimento de arrecadação do conjunto de uma das principais receitas do
Município. Além do mais, promove renúncia de receita (isenção) 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, não obedecendo assim a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

A isenção de tributos constante na Lei ora vetada é muito abrangente, incluindo inclusive os que visam repor aos cofres
públicos os valores investidos/gastos e que mereceriam uma contraprestação, como nos casos das taxas, contribuições, etc. Não
há menção  na quantidade de entidades beneficiadas, o que impossibilita estudo do impacto da arrecadação, podendo-se assim
transformar o que era para ser um benefício em prejuízo aos demais cidadãos de nosso Município que serão onerados com o
rateio das despesas públicas já vinculadas.

Logo uma lei de isenção 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 que serão arcados pelo
Município. Certamente não é providência das mais simples, mas é importantíssima para que a lei de isenção 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. 10.848 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. 10.848 ora vetada exsurge de plano, não só porque a perda de arrecadação gerada pela isenção

tributária deixou de ser considerada para efeito de redução do orçamento fiscal, como, e principalmente, porque não foram
adotadas as medidas compensatórias consistentes 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 isenção proposta pela Lei n. 10.848), 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 isenção 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 isenção tributária que pretendem conceder e, desse modo, mantenham o veto aposto à Lei n. 10.848, 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 MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente em exercício da Câmara Municipal
Nesta

Of. n. 053 / 2012 – GP                                                               Em 16 de janeiro de 2012.
Razões de veto da Lei Municipal n. 10.858.
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.858 apensa ao ofício n. 1377/2011-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. Do texto da lei vetada
O presente veto abrange o texto integral da Lei n. 10.858, a qual tem a seguinte redação:

“Art. 1º  - Fica exigido o diploma de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, aos profissionais contratados para o
exercício de jornalista ou assessor de imprensa nos Poderes Legislativo e Executivo no Município de Ponta Grossa.

     § 1º  -    A  obrigatoriedade  de  que  trata  o  caput deste artigo compreende a contratação por meio de concurso, de
Processo Seletivo Simplificado – Habilitação ou de qualquer outro meio de contratação que as demais normas pertinentes, já
existentes ou que vierem a vigorar, assim permitirem.

     § 2º  - Ficará automaticamente anulada qualquer contratação de profissional que não apresentar a documentação nos
termos exigidos por esta lei.

Art. 2º  - Esta  lei  será  regulamentada  pelo  Poder  Executivo  Municipal  no  que  couber e entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.

2. Das razões de veto: a ilegalidade e a contrariedade ao interesse público
O presente veto segue as diretrizes constantes da exposição de motivos anexa, oriunda das Assessorias de Governo e

Imprensa, da Secretaria Municipal de Governo, dando conta da impossibilidade prática de atendimento da proposta.
Considerando os argumentos expressos em apenso, ressalta-se que a proposta de lei em tela não é exequível uma vez

que existe decisão do Supremo Tribunal Federal, de junho de 2009, que considera ilegal essa obrigatoriedade da formação
específica, sendo assim determinado que se expeçam registros definitivos a pessoas que não tenham formação específica em
jornalismo. Logo, embora muito importante, a formação específica não é acolhida como fundamental nem mesmo pelo Excelso
Pretório e não deve ser requisito básico para o exercício da profissão no âmbito municipal, haja vista sua natureza, necessidade
e atribuições múltiplas que englobam o seu exercício.

Pelos fundamentos, solicito aos nobres Senhores Vereadores a manutenção deste veto.
Reafirmo a Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Of. n. 054  / 2012 – GP                            Em 16 de janeiro de 2012.

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que a Lei Municipal n. 10.863, apensa ao ofício n. 1382/2011-DPL, recebeu VETO TOTAL

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.

O presente veto atinge a integralidade da Lei 10.863:

“Art. 1°. A Lei n. 10.620, de 30/06/2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 6°-A. Os condomínios industriais e comerciais implantados gozarão de benefício de isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano, pelo prazo de até 10 (dez) anos, de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento, por proposta da
CODESI. (AC)

Art. 6°-B. Os condomínios industriais, comerciais e as empresas enquadradas no PRODESI/PRODICT gozarão do
benefício de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano sobre as obras de ampliação superior a 30% (trinta por cento) do
volume total construído, pelo prazo de até 10 (dez) anos, de acordo com os critérios definidos em regulamento, por proposta da
CODESI. (AC)

Art. 2°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

A proposta de lei em tela foi oriunda do Poder Executivo, entretanto, durante o processo legislativo sofreu alteração para
incluir os condomínios comerciais no sistema de isenções tributárias proposta pela legislação.

Essa alteração contraria os princípios de responsabilidade fiscal previstos na LRF, especialmente aqueles constantes dos
artigos 12 e 14, atinentes aos critérios de compensação fiscal oriundas da renúncia da receita.

Da mesma forma, a alteração legislativa proposta pela Câmara Municipal promove alteração no sentido material da lei
10.620/2011, que é o incentivo ao processo de industrialização do Município, fato que contraria o interesse público.

Dado que a lei em tela contraria a LRF e o interesse público relativo ao incentivo fiscal para o processo de industrialização
local, solicito aos nobres Senhores Vereadores que mantenham o presente veto.

Reafirmo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr.
Vereador MAURÍCIO SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2011

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

CONTRATADA: AFLUIR NEGÓCIOS E TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Fornecimento e Prestação de serviços de implantação do gabinete de Gestão Integrada Municipal.

VALOR: R$ 714.450,00

VIGENCIA: 90 dias

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 072/11

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente da Autarquia Municipal de Transito e Transporte

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011

ÓRGÃO: Autarquia Municipal de Transito e Transporte

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção dos veículos leves e pesados da AMTT.

RESULTADO: FRUSTRADA

Maiores informações na Divisão de Licitações da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.
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