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LE IS
L   E   I    Nº    1 1. 0 5 9, de 01/08/2012

Acrescenta alínea “c.h” ao § 1º do art. 10, da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e
ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Extraordinária realizada no dia 16
de julho de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 105/2012, de autoria do Vereador Alessandro Lozza de Moraes, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art.1º. Fica acrescida a alínea “c.h” ao § 1º do art. 10 da Lei nº 6.329, de 16 de dezembro de 1999, com a seguinte redação:

“Art. 10 - ...
     § 1º - ...
               ...
  c.h)  Avenida Euzébio de Queiroz, no trecho compreendido entre a Rua Andrade Neves e a Rua 12 da Vila

Centenário”. (AC)
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 1º de agosto de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

L   E   I     Nº    1 1. 0 6 2, de 01/08/2012
Revoga a Lei nº 10.747, de 11/11/2011.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 18 de julho

de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 174/2012, de autoria do Vereador Alessandro Lozza de Moraes, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica revogada a Lei nº 10.747, de 11 de novembro de 2011.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 1º de agosto de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

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

DECRETOS
D E C R E T O  N.  6. 2 8 4, de 16/07/2012

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.232.687,81.
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, § 1º, inciso I e III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º da Lei Municipal
nº 10.802, de 12 de dezembro de 2011,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro de 2011,

um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.232.687,81 (um milhão, duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete
reais e oitenta e um centavos), assim discriminado:

0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0403 – Procuradoria Geral do Município
0412202562.019 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município – SMANJ
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 127 R$ 629,00
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 129 R$ 6.000,00
0406 – Departamento de Compras e Contratos
0412202212.022 – Manutenção das Atividades do Depto. de Compras e Contratos – SMANJ
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 158 R$ 120,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0502 – Departamento de Receita
2884600000.003 – Manutenção do Pagamento de Indenizações, Restituições e Devolução de Tributos
3390.93.00.0000 – Indenizações e Restituições – Rec. 01000 – Cr 203 R$ 9.210,00
0600 – Secr. Mun. Agr., Pecuária e Meio Ambiente
0602 – Departamento de Assist. à Agr. e Pec.
2069100171.008 – Ampliação e Melhorias no Centro Agropecuário Municipal

3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 290 R$ 13.496,88
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0701 – Departamento Administrativo
0412200102.049 – Manutenção das Atividades da Secr. Mun. de Obras e Serv. Públicos - SMOSP
3390.47.00.0000 – Obrig. Trib. e Cont. – Rec. 01000 – Cr 360 R$ 70,00
0702 – Departamento de Obras
1545200882.050 – Manutenção das Atividades do Depto. de Obras – SMOSP
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01511 – Cr 369 R$ 22.300,00
2678200881.017 – Pavimentação da Via Perimetral Leste
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 383 R$ 127.000,00
2678201941.018 – Pavimentação, Recuperação e Conservação Viária do Município
4490.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 387 R$ 118.100,00
4490.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 392 R$ 109.000,00
2678208998.818 – Despesas de Exercícios Anteriores
3390.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 31850 – Cr 6098 R$ 97.360,00
2678201941.105 – Pavimentação de Vias Urbanas – Programa Pró – Transporte – PAC 2
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 4631 R$ 10,00
2678208998.818 – Despesas de Exercícios Anteriores
4490.92.00.0000 – Desp. Exer. Anteriores – Rec. 01000 – Cr 410 R$ 39.300,00
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200882.053 – Manutenção das Atividades do Depto. de Serv. Públicos
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 419 R$ 5.911,35
3390.93.00.0000 – Indenizações e Restituições – Rec. 01000 – Cr 424 R$ 3.300,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030100551.085 – Construção do Centro de Atendimento à Saúde/ Posto de Saúde
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 4504 R$ 15.000,00
1030200582.067 – Manutenção do Programa Assistência Especializada
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01369 – Cr 612 R$ 30.000,00
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1102 – Departamento de Esportes
2781202112.117 – Manutenção das Atividades do Depto. de Esportes
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 01000 – Cr 1056 R$ 118.000,00
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1057 R$ 610,00
2781202112.118 – Manutenção do Programa Bolsa Incentivo
3390.48.00.0000 – Out. Aux. Financ. P. Físicas – Rec. 01000 – Cr 1061 R$ 50.500,00
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1203 – Gerência de Proteção Social Básica
0824400482.133 – Manutenção das Atividades da Gerência de Prot. Social Básica
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 1142 R$ 1.380,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1602 – Departamento de Cultura
1339200832.171 – Manutenção das Atividades do Depto. de Cultura
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1370 R$ 5.500,00
2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312200102.186 – Manutenção das Atividades da Secr. Municipal de Abastecimento
3190.13.00.0000 – Obrig. Patronais – INSS – Rec. 01000 – Cr 1710 R$ 8.000,00
2902 – Departamento de Abastecimento
1854200932.187 – Manutenção do Programa Feira Verde
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1724 R$ 426.680,00
2903 – Fundo Mercado da Família
2369201322.190 – Manutenção das Atividades do Fundo do Mercado da Família
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1739 R$ 25.210,58

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão canceladas em iguais importâncias, as
seguintes dotações do orçamento vigente, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº. 4.320, de 17
de março de 1964:

0400 – Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
0403 – Procuradoria Geral do Município
0412202562.019 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município – SMANJ
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec.01000 – Cr 130 R$ 629,00
0500 – Secretaria Municipal de Finanças
0503 – Departamento Financeiro
2884300000.004 – Manutenção do Pagamento da Dívida Contratada, Juros e Outras Dívidas
4690.71.00.0000 – Princ. Dív. Cont. Resg. – Rec. 01000 – Cr 221 R$ 200.000,00
0600 – Secr. Mun. Agr., Pecuária e Meio Ambiente
0602 – Departamento de Assist. à Agr. e Pec.
2069100171.008 – Ampliação e Melhorias no Centro Agropecuário Municipal
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 293 R$ 21.000,00
0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0702 – Departamento de Obras
2678200881.017 – Pavimentação da Via Perimetral Leste
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 31850 – Cr 385 R$ 97.360,00
2678200881.114 – Construção Rota da Saúde
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 386 R$ 50.000,00
0703 – Departamento de Serviços Públicos
1545200881.034 – Urbanização de Fundos de Vale, Gal. de Águas Pluviais e Lago de Olarias
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 414 R$ 100.000,00
1545200881.037 – Modernização das Calçadas e Praças da Região Central do Município
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 418 R$ 54.601,25
1545200882.053 – Manutenção das Atividades do Depto. de Serv. Públicos
3390.36.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Física – Rec. 01000 – Cr 420 R$ 1.078,75
1545200882.054 – Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo do Município
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 01511 – Cr 429 R$ 22.300,00
0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1030200582.067 – Manutenção do Programa Assistência Especializada
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01369 – Cr 618 R$ 30.000,00
0900 – Secretaria Municipal de Educação
0901 – Departamento Administrativo
0424300472.081 – Manutenção do Vale Transporte Estudante
3390.32.00.0000 – Mat., B. ou Serv. p/ Dist. Grat. – Rec. 01000 – Cr 757 R$ 71.956,16
1000 – Sec. Mun. de Ind. Com. E Qualif. Profis.
1003 – Departamento de Ciência e Tecnologia
1957301011.043 – Elaboração de Projetos e Implantação do Parque Tecnológico
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 986 R$ 59.202,50
2678101451.044 – Aquisição de Área Para o Novo Aeroporto
4490.61.00.0000 – Aquisição de imóveis – Rec. 01000 – Cr 1000 R$ 54.601,25
1100 – Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
1102 – Departamento de Esportes
2781202112.117 – Manutenção das Atividades do Depto. de Esportes
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1060 R$ 50.000,00
2781202112.121 – Manutenção dos Jogos: JEM, JEEM, JOJUP’S, JAP’S e Outros
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1067 R$ 40.000,00
3390.31.00.0000 – Prem. Cul. Art. Ci. Desp. e Out. – Rec. 01000 – Cr 1068 R$ 27.000,00
3390.32.00.0000 – Mat., B. ou Serv. p/ Dist. Grat. – Rec. 01000 – Cr 1069 R$ 6.000,00
3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 01000 – Cr 1070 R$ 35.000,00
2781202112.122 – Manutenção de Equipes Esportivas para Participação em Competições Oficiais
3390.30.00.0000 – Mat. de Consumo – Rec. 01000 – Cr 1073 R$ 10.000,00
1200 – Secretaria Municipal Assistência Social
1202 – Depto. de Manut. do Centro de Ação Social
0812200171.050 – Melhorias no Centro de Ação Social
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 01000 – Cr 1114 R$ 11.958,90
0824400472.127 – Manutenção das Atividades do Centro de Ação Social
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1117 R$ 20.000,00
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 01000 – Cr 1118 R$ 40.000,00
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824400472.146 – Manutenção de Serviços de Obras Sociais – SOS
3350.43.00.0000 – Sub. Sociais – Rec. 01000 – Cr 1222 R$ 130.000,00
1600 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
1607 – Departamento de Turismo
2369501352.180 – Manutenção da Munchenfest – Festa Nacional do Chopp Escuro
3390.39.00.0000 – Outr.Serv.Terc. – P. Jurídica – Rec. 01000 – Cr 1417 R$ 100.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 16/07/2012.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 16 de julho de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
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L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 274/2012
Data: 16/08/12
Horário: 14:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE  MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DAS

PEC’S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Valor máximo: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária:
1602 13 392 17 1 115 339039630200
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, 01 de Agosto de 2012.

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 285/2012

Data: 16/08/12
Horário: 16:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM, TROCA DE ÓLEO E PEÇAS EM QUATRO MOTOS

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PMPG.
Valor máximo: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Dotação Orçamentária:
0502 4 129 31 2 27 339039199900
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, 01 de Agosto de 2012.

REGISTRO DE PREÇOS
RESULTADO DO PREGÃO 206 e ATAS DE REGISTRO

Ata: 140
Pregão:  206     Proc:  476
Data do Pregão:13/07/12     Validade da ATA:    04/08/2012 até     04/08/2013
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
460 EXTINTORES SUL LTDA 3229 3355
E-mail  extinsul@interponta.com.br

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
1 4,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 4KG. CAPACIDADE MÍNIMA 5-B:C 33,33
2 132,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG. CAPACIDADE MÍNIMA 5-B:C 51,00
4 246,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6KG.

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C 39,00
5 32,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 8KG.

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C 47,50
6 42,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 12KG.

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C 61,00
7 2,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 50KG.

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 80-C:B 257,00
9 8,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE ESPUMA 9L .

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A : 10-B 48,00
10 2,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 100KG .

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 80-B:C 579,00
19 2,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 50KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINAL 3.000,00
21 72,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR CO2 6KG 15,00
24 10,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 8KG 15,00
25 6,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 12KG 14,00
30 1.568,00 unid PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR FABRICADA CONFORME A

NPT 20 DO CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 6,90
Ata: 141
Pregão:  206     Proc:  476
Data do Pregão:13/07/12     Validade da ATA:   04/08/2012 até     04/08/2013
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
11112 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA 43 3534 4340
E-mail  licitação@fcvextintores.com.br

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
11 4,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 4KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 5-B:C-COM

PLACA DE SINALIZAÇÃO FABRICADA 300,00
12 18,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 6KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 5-B:C-COM

PLACA DE SINALIZAÇÃO FABRICADA 300,00
13 78,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 1KG ABC AUTOMOTIVO 50,00
14 44,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 2KG ABC AUTOMOTIVO 65,00
15 120,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALI 75,00
16 57,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALI 85,00
17 4,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 8KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALI 95,00
18 4,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 12KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINAL 105,00
20 18,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L -

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A- COM PLACA DE SINA 75,00
Ata: 142
Pregão:  206     Proc:  476
Data do Pregão:13/07/12     Validade da ATA:   04/08/2012 até     04/08/2013
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
274 ALERTT COM DE EXTINTORES LTDA 3227 6644
E-mail  Alertt.extintores@hotmail.com

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
3 826,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG.

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C 28,00
8 274,00 unid 8- MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L .

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A 24,50
22 180,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG 14,50
23 32,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6KG 14,50
26 54,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L 15,50
27 1.000,00 unid SUPORTE DE PAREDE DUPLO CROMADO PARA EXTINTOR 4,30
28 500,00 unid SUPORTE DE PISO CROMADO PEQUENO PARA EXTINTOR 33,50
29 100,00 unid SUPORTE DE PISO CROMADO GRANDE PARA EXTINTOR 29,50

Ata: 140 (2º colocado)
Pregão:  206     Proc:  476
Data do Pregão:13/07/12     Validade da ATA:   04/08/2012 até     04/08/2013
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
460 EXTINTORES SUL LTDA 3229 3355
E-mail  extinsul@interponta.com.br

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
3 826,00 unid MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG.

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C 28,00
8 274,00 unid 8- MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L .

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A 24,50
11 4,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 4KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 5-B:C-

COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FABRICADA 300,00
12 18,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR CO2 6KG-CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 5-B:C-

COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FABRICADA 300,00
13 78,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 1KG ABC AUTOMOTIVO 50,00
14 44,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 2KG ABC AUTOMOTIVO 65,00
15 120,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALI 75,00
16 57,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALI 85,00
17 4,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 8KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINALI 95,00
18 4,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 12KG-

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 20-B:C-COM PLACA DE SINAL 105,00
20 18,00 unid AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L -

CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA 2-A- COM PLACA DE SINA 75,00
22 180,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 4KG 14,50
23 32,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6KG 14,50
26 54,00 unid TESTE HIDROSTÁTICO EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L 15,50
27 1.000,00 unid SUPORTE DE PAREDE DUPLO CROMADO PARA EXTINTOR 4,30
28 500,00 unid SUPORTE DE PISO CROMADO PEQUENO PARA EXTINTOR 33,50
29 100,00 unid SUPORTE DE PISO CROMADO GRANDE PARA EXTINTOR 29,50

PREGOEIRA:BEATRIZ VIEIRA

D I V E R S O S
ORDEM DE SERVIÇO N. 0 0 4 / 2012

Às Secretarias Municipais:
Com a finalidade de otimizar procedimentos internos de responsabilidade da Administração Municipal,
Considerando os trabalhos necessários para manutenção do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto,

D E T E R M I N O
1º - Que as Carteiras de Trabalho (CTPS) recebidas no Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de

Gestão de Recursos Humanos, após as consultas e/ou anotações, serão encaminhadas aos Departamentos Administrativos de
cada Secretaria Municipal para que este promova a entrega ao respectivo servidor.

2º - Que os servidores relacionados nesta Ordem de Serviço ficam responsáveis pela manutenção dos trabalhos necessários
a contínua operacionalidade do Registrador Eletrônico de Ponto – REP para utilização pelos funcionários vinculados a sua Pasta,
ficando encarregados de:

I - promover a manutenção de cada relógio alocado sob a responsabilidade da Secretaria e/ou Setor, providenciando
sempre que necessário a compra e troca das bobinas de papel para impressão, bem como solicitar serviços de reparos e emitir
relatório em caso de danos materiais;

II - manter livro ponto para situações emergenciais;
III - manter a guarda da chave do relógio ponto;
IV - receber eventuais notificações emitidas pela Fiscalização do Ministério do Trabalho, quando esta se dirigir ao Departamento

Administrativo, promovendo o respectivo protocolo destinado a Procuradoria Geral do Município para as devidas instruções.
Unidade Administrativa Servidor Responsável
Controladoria Geral do Município Ana Claudia de Souza Alves

CordeiroClaudio Grokoviski
Gabinete do Prefeito Fernando José Rodrigues de Souza

Suely de Oliveira Assunção
Secretaria Municipal de Abastecimento Edina Vitkoski

Márcia dos Santos Bilek
Secretaria Municipal de Administração e Negócios Jurídicos Mirian de Fátima Lima Oliveira

Karileise Fechi
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Édipo José Pedroso

Renato Webber de Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social/PROAMOR:
Gerência Administrativa Marli de Mattos

Tania Mara da Silva
Gerência de Proteção Social Especial (GEPSE) Bianca Borsato Teixeira
Conselhos Tutelares Ítalo Dalla Barba
Gerência de Proteção Social Básica (GPSB) Lumiane Niski
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) Luana Patrícia Baniski
Departamento do Idoso – Fundação Proamor Cleonara Heidmann Felix
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Rogério Ferreira Jardim

Eliane Aparecida do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação Anderson Hortiz Krutch

Rossana Fernandes
Secretaria Municipal de Esportes e Recreação Laertes João de Oliveira Junior

Isolde Luiza Gehr
Secretaria Municipal de Finanças Aline Klein

José Ezequiel de Andrade
Secretaria Municipal de Governo Melissa de Paula

Cleni Carmen Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Recursos Humanos
Relativamente à manutenção do Registrador Eletrônico de Ponto – REP Bruno Angelo Gomes Santiago

Rodrigo Justus Polette
Relativamente à entrega das Carteiras de Trabalho Marielly Mika

Mayara de Sousa
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional Águeda Aparecida Moreira

Ana Paula Martins Ciesielski
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Adilson Antunes dos Santos

Regina Solange Moraes
Secretaria Municipal de Planejamento Adriana Linhares de Lara

Sirlene Lacerda
Secretaria Municipal de Saúde Carmen Lucia Scheibel

Maria Solange Chociai Pitela
Gabinete do Prefeito, em 1º de agosto de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
L   E   I    Nº    11.021

Institui o Programa de Facilitação de Pagamento de Débitos do Município de Ponta Grossa - PROFIS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte
L    E    I

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Facilitação de Pagamento dos Débitos para com o Município de Ponta Grossa –
PROFIS.

§ 1º - O  programa  a  que se refere este artigo, abrange os créditos tributários e não tributários vencidos, inscritos
ou não como dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

§ 2º - A adesão ao programa dar-se-á por ação:
I – do contribuinte;
II – sucessores;
III – responsáveis;
IV – terceiros interessados.

§ 3º - Serão  considerados  para  fins de aplicação desta Lei os débitos de cada cadastro/imóvel/atividade.
Art. 2º - Os débitos tributários abrangidos por esta lei poderão ser pagos de acordo com as seguintes tabelas:

TABELA “A”
Forma de Pagamento PERCENTUAL DE DESCONTO

À vista Juros Multa
100% (cem por cento) 100% (cem por cento)

TABELA “B”
Forma de Pagamento PERCENTUAL DE DESCONTO
30% de entrada no ato do parcelamento Juros Multa

100% (cem por cento) 100% (cem por cento)
Saldo devedor em 08 (oito) parcelas

sem acréscimos 80% (oitenta por cento) 80% (oitenta por cento)

TABELA “C”
Forma de Pagamento PERCENTUAL DE DESCONTO
60 (sessenta) parcelas sem acréscimos,
observada a parcela mínima a ser definida
pelo Poder Executivo. Juros Multa

 50% (cinquenta por cento) 75% (setenta e cinco
por cento)

Parágrafo único - Tratando-se de débito tributário, objeto de ação executiva, os pagamentos deverão ser precedidos do
recolhimento das custas e honorários, mediante a apresentação do recibo/comprovante da quitação.

Art. 3º - Os débitos já parcelados poderão ser objeto de pagamento, nas mesmas condições, isentos também das multas
e dos juros compensatórios incidentes pelo último parcelamento assumido, independente da data de vencimento.

Parágrafo único - Após o vencimento de qualquer parcela, seu valor terá os mesmos acréscimos já previstos em Lei.
Art. 4º -  A adesão ao programa implica:

I    – Na confissão irretratável e irrevogável dos débitos fiscais;
II   – Em  expressa  renúncia  a  qualquer  defesa  ou  recurso  nas  esferas administrativa e judicial;
III  – Na  suspensão  da  ação  executiva  até o recolhimento tempestivo da última parcela.

Art. 5º -  O  parcelamento  e   os   descontos   concedidos   serão   automaticamente revogados, 60 (sessenta) dias após
o vencimento de qualquer das parcelas não quitadas, retornando, inscrito como dívida ativa o saldo devedor com todos os
acréscimos proporcionais antes devidos com imediata e conseqüente cobrança judicial.

Art. 6º - Para os aderentes a este programa, não se aplica o disposto do § 3º, do artigo 47 da Lei nº 6.857/01.
Art. 7º - O prazo de  adesão  ao presente programa será até 90 (noventa), após a publicação da presente lei.

§ 1º - A critério dos respectivos Conselhos de Administração, às Sociedades de Economia Mista do Município, poderão
renegociar seus créditos, utilizando os parâmetros desta lei.

§ 2º - No período referido no caput deste artigo, o Poder Executivo não poderá ajuizar nenhuma ação de cobrança
dos débitos mencionados no presente programa, exceto aquelas que possam prescrever neste período.

Art. 8º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREISDÊNCIA,  em  03  de  agosto  de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA – VALTÃO
        Presidente 1º Secretário
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L   E   I     Nº    11.030
Dispõe sobre a regulamentação do Serviço de Transporte de Passageiros por motocicletas, denominado “moto-táxi”, no

âmbito do Município de Ponta Grossa.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou e eu, Presidente, nos termos do § 6º do Art. 58

da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte
L   E   I

Art. 1° - Fica instituído o Sistema de Transporte e Prestação de Serviços,     através de motocicletas, denominado “moto-
táxi”, no âmbito do Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO 1
DO SISTEMA DE TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE MOTOCICLETAS

Art. 2°  - O Sistema de Transporte  e  Prestação  de Serviços, através   de motocicletas, denominado moto-táxi, será prestado
por autorização do Poder Executivo, delegado através da realização de processo licitatório, sob o regime de permissão, na forma
da Lei Federal n°. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e do art. 135 da Lei Federal n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código
de Trânsito Brasileiro.

Art. 3° - Esta lei consolida a legislação federal e municipal que rege a atividade de moto-taxi.
Art. 4° - A permissão para a prestação dos serviços será outorgada por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal,

formalizada em conformidade com o art. 40 da Lei Federal nº 8.987/95 e expedida pelo órgão competente da municipalidade.
§ 1° - A permissão de que trata o caput deste artigo será outorgada para o transporte individual de passageiros,

através de motocicletas e será deferida, exclusivamente, a pessoas físicas.
§ 2° - Cada permissionário terá direito a somente 01 (uma) permissão.
§ 3° - A permissão é pessoal, inalienável e terá validade de 05 (cinco) anos, contados da data de sua expedição,

renováveis por igual período, satisfeitas as exigências do edital de licitação e desta Lei.
§ 4° - Após  o  cadastro  da  permissão, o   permissionário  terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias para apresentar

o veículo, o vestuário, os capacetes e demais acessórios nas condições estabelecidas nesta lei, para fins de vistoria e início das
atividades.

§ 5º - Para  cada  permissão  expedida  será  admitido  o  registro de  um único veículo, que será numerado em ordem
crescente.

§ 6° - Após  a  expedição  do Termo de Permissão, o permissionário terá prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para
o pagamento da taxa de outorga.

§ 7° - O  não  cumprimento  das  exigências  dos  § 4° e  6° deste  artigo, implicará no arquivamento do processo de
cadastramento e consequente anulação do direito a permissão obtida.

Art. 5° - As atividades de planejamento, gerenciamento e fiscalização do serviço, de que trata esta lei, serão exercidas
exclusivamente pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Ponta Grossa.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 6° - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - poder concedente: Município de Ponta Grossa;
II - órgão gestor: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT:
III - moto-táxi: serviço de transporte individual de passageiros remunerado, através de motocicletas, no âmbito do

Município de Ponta Grossa;
IV - permissão: delegação. a título precário, mediante licitação da prestação de serviços, através de motocicletas, no

Município de Ponta Grossa, denominado moto- táxi, feito pelo poder concedente à pessoa física que demonstre capacidade para
seu desempenho, por sua conta e risco;

V - permissionário: a pessoa física (condutor profissional autônomo) habilitada em processo licitatório para operar no
serviço de moto-táxi, também denominado mototaxista;

VI - condutor auxiliar: o condutor autônomo e preposto do permissionário;
VII - motocicleta: veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição montada, com potência mínima

de 125 cc e máxima de 250 cc;
VIII - cadastro de permissionário: prontuário do permissionário registrado na AMTT. em que constam todos os dados

pertinentes à pessoa física ao veículo, ao serviço executado, às infrações e outros:
IX   -  credenciamento do condutor auxiliar: prontuário do condutor autônomo, registrado na AMTT como preposto

do permissionário, em que constam todos os dados pertinentes a sua pessoa, ao serviço e outros;
X - ponto de moto-táxi: estacionamento para motocicletas, demarcado pela AMTT;
XI - advertência por escrito: ato fiscal para correção de irregularidades, através de notificação/orientação;
XII   -  multa: penalidade pecuniária imposta ao permissionário e/ou condutor auxiliar, classificada em: leve, média,

grave e gravíssima;
XIII  - suspensão da permissão: proibição do serviço por 02 (dois) meses, após o condutor atingir 03 (três) infrações

previstas na lei:
XIV  - revogação da permissão: ato anulatório da permissão pelo Poder concedente, após o condutor atingir 05 (cinco)

infrações previstas na Lei;
XV  - extinção da permissão: ato que tem por causa determinante aquelas discriminadas nos artigos 35 e seguintes

da Lei Federal n° 8.987/95:
XVI  - cassação do credenciamento do condutor auxiliar: proibição do condutor auxiliar de operar no serviço de moto-

táxi;
XVII - cassação da permissão: ato anulatório da permissão pelo Chefe do Executivo Municipal;
XVIII - documentos obrigatórios: documentos que o condutor deverá portar, quando em serviço, tais como: cartão

de permissão, matrícula de condutor auxiliar, identidade, habilitação, certificado de registro e licenciamento de veículo - CRLV e
outros que se fizerem necessários;

XIX - licenciamento: renovação anual do cadastro de permissionário, do cartão de permissão e vistoria do veículo;
XX - recadastramento de condutor auxiliar: renovação do cadastro de condutor auxiliar e do cartão de matrícula:
XXI - taxímetro ou outro equipamento hábil a ser regulamentado pela AMTT, para a aferição de quilometragem rodada

e da tarifa correspondente.
CAPÍTULO III

DO REGIME DE EXPLORAÇÃO
Art. 7° - A exploração do serviço, de que trata esta Lei, será realizada em caráter continuo e permanente, comprometendo-

se o permissionário com a sua regularidade, continuidade, segurança, higiene, conforto e cortesia na sua prestação, correndo
por conta do permissionário toda e qualquer despesa dele decorrente, inclusive as relativas à pessoal, operação, manutenção,
tributos e demais encargos.

Art. 8° - O Termo de Permissão expedido pelo poder concedente estará de acordo com o edital de licitação e terá validade
de 05 (cinco) anos, renovável por igual período.

Parágrafo único - O Termo de Permissão conterá além dos dados necessários à sua perfeita caracterização:
I - a proibição da transferência da permissão a terceiros:
II - nome e sigla do órgão executivo de trânsito e transportes do Município;
III - número de ordem e data em que foi expedido;
IV - identificação     do     permissionário   (nome,      nacionalidade, profissão, CPF, RG, tipo sanguíneo e outros

necessários);
V - prazo de validade do termo de permissão;
VI - papel oficial do órgão expedidor.

Art. 9° - A extinção da permissão tem como causa determinante as que se encontram discriminadas nos artigos 35 e
seguintes da Lei Federal n° 8.987/95, que dispõe sobre o regime de permissão da prestação de serviços públicos.

Art. 10 - Poderá, a qualquer  tempo, mediante Lei, ser modificada a especificação dos serviços, não cabendo ao permissionário
direito a indenização de qualquer natureza.

Art. 11 - É facultado ao permissionário desistir da permissão sem que essa desistência possa constituir, em seu favor ou em
favor de terceiros, direito de qualquer natureza, seja a que título for.

§ 1° - A desistência de que trata o caput deste artigo, permitirá, compulsoriamente, uma vez deferida, a retomada
da permissão pelo Poder Público Municipal.

§  2°   -  A desistência deverá ser comunicada formalmente a AMTT.
CAPÍTULO IV

DO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO
Art. 12 -  A  AMTT  poderá    implementar   propostas   de   modificações   de qualquer característica do serviço, observando

resolução da categoria decidida em assembleia.
Parágrafo único - As modificações de que trata o caput deste artigo, basear-se-ão em pesquisas, estudos técnicos

e avaliações de seus reflexos econômicos, sociais e políticos.
Art. 13 - Para  atender  as  modificações  das  necessidades dos usuários ou nas condições da exploração dos serviços,

mediante consenso da categoria, sendo respeitada sua decisão de plenária como órgão representante, poderá ser proposto,
mediante lei, novas normas ou alterações das já existentes, com vistas ao aprimoramento dos serviços oferecidos à comunidade.

CAPÍTULO V
DOS VEÍCULOS

Art. 14 - Para operar o serviço, os veículos deverão ter obrigatoriamente:
I  - cor padrão a ser definida, bem como o número da permissão com quatro dígitos, especificados e autorizados pela

AMTT;
II  - alça metálica lateral, na qual o passageiro possa segurar;
III  - barra protetora de pernas (mata-cachorro);
IV  - identificação (moto-táxi) instalado em local visível na motocicleta:
V   - cano de descarga revestido com material isolante em sua lateral;
VI   - equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro;
VII  - outros equipamentos exigidos pela AMTT, por meio de Portarias.

Art. 15 - Os  veículos  destinados  ao  serviço  deverão  ter  potência  de motor máxima equivalente a 250 cc e mínima de
125 cc.

Art. 16  - A    vistoria   dos   veículos    dar-se-á    anualmente,   quando    serão verificadas as características fixadas pela
AMTT, especialmente quanto ao conforto, à segurança, à higiene, ao funcionamento e programação visual do veículo, a fim de
prevenir e evitar acidentes.

§ 1° - Somente  será  vistoriado  o  veículo, cujo  permissionário apresentar certidões negativas de débitos com o Poder
Executivo Municipal e com o DETRAN-PR.

§ 2° - Independentemente  da  vistoria  prevista  no caput deste artigo, ou a que se fizer por solicitação da AMTT,
poderão ser realizadas vistorias extraordinárias, a qualquer tempo.

§ 3° - Os  veículos  reprovados em vistoria, com  vistoria vencida, em débito com o Poder Executivo Municipal ou com
o DETR.AN-PR, serão retirados de circulação, somente voltando a operar após a sua regularização.

Art. 17 - Os  veículos  deverão  ser  emplacados   com   placas   de   aluguel no Município de Ponta Grossa e devidamente
registrados e licenciados no DETRAN-PR.

Art. 18 - Para a execução do serviço, o limite máximo da vida útil dos veículos é de 08 (oito) anos.
§ 1° - Atingido o limite de sua vida útil, a substituição do veículo dar-se-á sempre por outro mais novo de idade, no

mínimo, 01 (um) ano inferior ao anterior.
§ 2° - A contagem do prazo de vida útil de cada veículo terá como termo inicial o ano de sua fabricação especificado

no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo CRLV.
§ 3°  - Vencido  o  prazo  máximo  da  vida útil,  o permissionário terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituição

do veículo, com a apresentação do novo.
§ 4° - Para  o  cadastramento  do  novo  veículo  ou sua baixa do sistema de permissionário, será necessária a

comprovação da completa descaracterização do veículo substituído ou baixado, bem como o cancelamento de todos os registros
pertinentes ao serviço de que trata esta lei, junto aos órgãos competentes.

§ 5° - Correrão  por   conta   do   permissionário   as   despesas  relativas   à substituição ou baixa do veículo, quaisquer
que sejam as suas causas.

CAPÍTULO VI
DOS PERMISSIONÁRIOS, DOS CONDUTORES AUXILIARES E DOS PONTOS DE PARADA

Art. 19 - O permissionário operará, apenas, com 01 (um) veículo, e deverá, por ocasião de seu cadastramento e licenciamento,
preencher os seguintes requisitos:

I - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
II  - ser proprietário  do veículo, admitido o arrendamento mercantil em nome do mesmo;
III - ser  portador   da   Carteira   Nacional   de   Habilitação   definitiva, categoria “A”, excluindo-se a permissão para

dirigir;
IV - quitação eleitoral e, se do sexo masculino, quitação militar;
V - histórico da habilitação fornecido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DFETRAN) da unidade da federação

em que foi emitida;
VI - comprovante de endereço emitido há, no máximo, 60 (sessenta) dias:
VII - duas fotografias de identificação recentes e datadas, de frente e no tamanho 3x4 (três por quatro);
VIII - ser profissional autônomo cadastrado na Secretaria da Fazenda do Município;
IX   - comprovante de quitação com o INSS, como autônomo;
X  - ter o veículo emplacado e registrado no Município de Ponta Grossa, na categoria aluguel
XI - estar qualificado em curso de condutor de moto-táxi com os seguintes assuntos: direção defensiva, primeiros

socorros, legislação de trânsito, cidadania e meio ambiente, relações interpessoais e outros;
XII  - estar habilitado em processo licitatório:
XIII - não deter qualquer autorização, permissão ou concessão para fins comerciais, no Município de Ponta Grossa;
XIV - não  ser  servidor  público,  em  atividade, nas esferas Municipal, Estadual ou Federal;
XV - apresentar  certidão   negativa   criminal   no   âmbito   Municipal, Estadual e Federal;
XVI - não   estar   cadastrado   como   preposto  em  outro  serviço  de transporte;
XVII - apresentar apólice de seguro com parcela única quitada, contra riscos para o condutor do veículo e para o

passageiro, em valor a ser definido, sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório (DPVAT-Lei Federal n° 6.194. de 19/12/
74);

XVIII – apresentar exame com tipo sanguíneo (fator RH), realizado por laboratório especializado;
XIX- apresentar certidão informando em qual ponto está cadastrado;
XX - comprovante de quitação de contribuição sindical da respectiva categoria, na forma da lei;
XXI - outras previstas em legislação pertinente e no edital de licitação.

Art. 20  - O  cadastramento  e  o  recadastramento  dos  condutores   auxiliares deverão ser renovados anualmente, mediante
a apresentação de documentos que comprovem os seguintes requisitos:

I - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;
II - ser portador da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, categoria “A”. excluindo-se a autorização provisória;
III - quitação eleitoral e, se do sexo masculino, quitação militar;
IV - histórico da habilitação fornecido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) da unidade da federação

em que foi emitida;
V - comprovante de endereço emitido há, no máximo, 60 (sessenta) dias;
VI - duas fotografias de identificação recentes e datadas, de frente e no tamanho 3x4 (três por quatro);
VII - ser profissional autônomo cadastrado na Secretaria de Fazenda do Município;
VIII - comprovante de quitação com o INSS, como autônomo;
IX - estar qualificado em curso de condutor de moto-táxi oferecido pelo Sindicato da categoria, com os seguintes

assuntos: direção defensiva, primeiros socorros, legislação de trânsito, cidadania e meio ambiente, relações interpessoais e outros;
X   - não deter qualquer autorização, permissão ou concessão para fins comerciais, no Município de Ponta Grossa;
XI  - não ser servidor público, em atividade, nas esferas Municipal, Estadual ou Federal;
XII  - apresentar   certidão   negativa   criminal  no   âmbito   Municipal. Estadual ou Federal:
XIII - não  estar  cadastrado  como   preposto   em  outro   serviço   de transporte:
XIV - apresentar exame com tipo sanguíneo (fator RH), realizado por laboratório especializado;
XV - ter  no  mínimo   02   (dois)   anos   de   experiência   na    função comprovada:
XVI - outras previstas em legislação e no edital de licitação.

Art. 21 - Os  pontos  de  parada  de moto-táxi deverão obedecer aos seguintes requisitos:
I - possuir alvará autônomo;
II - possuir licença do Corpo de Bombeiros;
III - ser  dotado  de  sala  com  banheiro    e    local   coberto  para   as motocicletas cadastradas no ponto;
IV - obter licença prévia da AMTT sobre a localização e instalações.
Parágrafo único - Em cada ponto de moto-táxi será cadastrado no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 (dez) motocicletas,

podendo a AMTT aumentar o número máximo conforme necessidade do local.
CAPÍTULO VII

DA OPERAÇÃO
Art. 22 - São normas básicas da operação do serviço de moto-táxi:

I - o veículo só poderá operar o serviço, quando atendidos os requisitos e condições de segurança, estabelecido
nesta Lei, no Código de Trânsito Brasileiro e em Resoluções do CONTRAN;

II - somente será permitido conduzir passageiros de acordo com as normas estabelecidas por esta Lei, no Código de
Trânsito Brasileiro e em Resoluções do CONTRAN:

III - poderá ser credenciado 01 (um) condutor auxiliar por veículo;
IV - o permissionário e o condutor auxiliar só poderão operar no veículo em que estiverem credenciados:
V - é vedada a publicidade e ou propaganda de qualquer natureza no veículo, no vestuário, nos capacetes e em

quaisquer acessórios, exceto quando autorizado pelo órgão competente e aprovado o modelo pela AMTT;
VI - é obrigatório para o permissionário e condutor auxiliar, quando em serviço, o uso dos seguintes equipamentos:

a) colete de proteção, com alças laterais;
b) vestuário de proteção, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro;
c) capacete de segurança, individual e personalizado (com viseira ou óculos protetores);
d) portar capacete e touca descartável com proteção facial para o passageiro.

Art. 23 - Os  permissionários  e  condutores   auxiliares   do   serviço   poderão circular livremente em busca de passageiros,
em todo o Município de Ponta Grossa, obedecidas às normas de trânsito, e seu ponto de atendimento será a sede do ponto de
moto-táxi onde estiverem cadastrados, e/ou estacionamentos rotativos estabelecidos pela AMTT.

Art. 24 - Somente  poderão  operar  o  serviço   os   profissionais  devidamente habilitados conforme o Código de Trânsito
Brasileiro - Lei n°9.503/97, Resoluções do CONTRAN e a presente Lei.

Art. 25 - Sempre que necessário e conveniente  ao  interesse  público, serão definidos, a qualquer tempo, estacionamentos
rotativos para as motocicletas, em função de estudos técnicos da AMTT.

Art. 26 - Os pontos de moto-táxi poderão instalar sistema de controle por rádio comunicação, nos seus veículos, desde que
autorizadas pelo órgão nacional de telecomunicações competente.

CAPÍTULO VIII
DA TARIFA REFERENCIAL

Art. 27 - A tarifa  referencial  a   ser   aplicada   no   serviço   de  moto-táxi  será estabelecida por ato do Chefe do Poder
Executivo Municipal, em Portaria específica, obedecendo às disposições da Lei Federal n° 8.987/95.

CAPÍTULO IX
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS

Seção 1
Dos Direitos

Art. 28  - A AMTT, a  pedido  do  permissionário, observada  a conveniência do serviço, poderá autorizar a interrupção da
prestação dos serviços pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias por ano, prorrogável por igual período.

Parágrafo único - A interrupção da prestação dos serviços sem autorização da AMTT, ou por prazo superior ao
autorizado, será considerada como desistência da permissão e acarretará sua cassação.

Seção II
Das Obrigações

Art. 29 - Constituem   obrigações    dos    permissionários   e   dos   condutores auxiliares:
I - cumprir e fazer cumprir a presente lei e demais normas legais pertinentes, observadas rigorosamente as especificações

e características de exploração do serviço permitido:
II - prestar o serviço em conformidade com as especificações da AMTT;
III - participar de programas e cursos destinados aos profissionais de moto-táxi, qualificando e aperfeiçoando a

prestação do serviço;
V - tratar com polidez e urbanidade os passageiros, prepostos, os outros permissionários e o público em geral;
IV - recolher o veículo envolvido em acidente com vítima;
V - informar a AMTT qualquer alteração cadastral;
VI - portar,  quando  em  serviço,  capacetes  para  o   condutor    e   o passageiro, bem como toucas descartáveis.

com proteção facial e higienizadas;
VII - permanecer, quando em serviço, com vestuário padronizado e identificado, conforme as determinações da AMTT;
VIII - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do serviço, manutenção, tributos, encargos sociais e previdenciários,

bem como as despesas decorrentes da compra de equipamentos para garantir os níveis e a segurança do serviço;
IX - manter apólice de seguro contra riscos para o condutor do veículo e para o passageiro, em valor a ser designado

pelo Poder Público Municipal, sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório (DPVAT - Lei Federal n°. 6.194. de 19/12/74);
XI - utilizar no serviço apenas veículos cadastrados na AMTT;
XII - manter  o  veículo   e   acessórios   em   perfeitas   condições   de mecânica, elétrica. higiene, conservação,

segurança e funcionamento, e com padrões de programação visual definidos pela AMTT;
XIII - portar,    quando   em   serviço,   a   documentação   referente   à permissão. à propriedade e licenciamento

do veículo, à habilitação e credenciamento do condutor:
XIV - executar  o  plano de manutenção preventiva recomendada pelo fabricante do veículo e pela AMTT;
XV - substituir,  imediatamente,  o  veículo  quando este atingir o limite de vida útil estabelecida nesta lei;
XVI - submeter  o  veículo,  dentro dos prazos fixados, às vistorias que lhe forem determinadas;
XVII - atender,   de   imediato,   as   determinações   das   autoridades competentes, apresentando os documentos

e o veículo, quando solicitados;
XVIII - adotar  todas  as  providências determinadas nas notificações e intimações emanadas da AMTT;
XIX - descaracterizar  o  veículo  quando  da  substituição  do  mesmo e/ou quando da desistência do serviço, dando

baixa, inclusive, na respectiva placa de aluguel;
XX - utilizar no veículo somente combustível permitido pela  legislação em vigor
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XXI - manter  em  operação somente veículo com certificado válido de vistoria e portando todos os equipamentos
obrigatórios;

XXII - permitir e facilitar a AMTT o exercício de suas funções, inclusive o acesso ao veículo e locais onde o mesmo estiver;
XXIII - o  permissionário  deverá  comparecer  pessoalmente  a AMTT. nos seguintes casos:

a) inclusão,    exclusão    ou    atualização    de     cadastro      de permissionário, condutor auxiliar ou veículos;
b) vistoria de veículo;
e) recebimento do Termo de Permissão e seus aditivos;
d) licenciamento anual;
e) outros exigidos pela AMTT.

XXIV - manter atualizadas suas obrigações fiscais previdenciárias:
XXV - o  permissionário  e  o  condutor  auxiliar  deverá  perfazer  uma jornada diária mínima de 08 (oito) horas,

admitindo-se um máximo de 12 (doze) horas, desde que em períodos intercalados:
XXVI - o permissionário deverá portar, quando em serviço, o cartão de permissão, fornecido pelo órgão executivo de

trânsito e transportes do município
XXVII - o condutor auxiliar deverá portar, quando em serviço, o cartão de condutor auxiliar e o cartão do respectivo

permissionário, fornecidos pela AMTT, bem como os documentos de porte obrigatório exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro;
XXVIII - o permissionário deverá apresentar a AMTT, relatório em tempo a ser determinado pela mesma, da demanda

de passageiros transportados no período, pelo respectivo veículo;
XXIX - portar os documentos obrigatórios emitidos pela AMTT;
XXX - o condutor auxiliar deverá renovar seu cadastro anualmente;
XXXI - outros documentos previstos em legislação pertinente e no edital de licitação.

Seção III
Das Proibições

Art. 30 - Constitui infração a presente Lei:
I  - entregar a direção do veículo a condutor não cadastrado na AMTT;
II - utilizar o veículo para quaisquer outros fins não autorizados pela AMTT:
III - utilizar-se, ou de qualquer forma concorrer para a utilização, do veículo em prática de ação delituosa, como tal

definida em lei;
IV - abastecer o veículo quando transportando passageiro;
V - recusar o transporte de passageiros, salvo em caso de extrema gravidade;
VI - cobrar tarifa diferente daquela estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo:
VII - interromper a operação do Serviço sem a prévia comunicação e anuência da AMTT;
VIII - interromper a viagem, salvo em caso de avaria ou risco iminente;
IX - operar sem os equipamentos de segurança exigidos pela AMTT. tais como colete, capacetes, touca higiênica, e

outros que vierem a ser exigidos;
X - não portar os documentos obrigatórios exigidos pela AMTT;
XI - transportar ou permitir o transporte de:

a) explosivos;
b) inflamáveis;
e) drogas ilegais;
d) objetos volumosos, cargas ou animais que comprometam o conforto e a segurança do passageiro;
e) mulheres grávidas;
f) menores de 12 (doze) anos;
g) mais de um passageiro.

XII - fazer ponto em locais não autorizados pela AMTT:
XIII - trafegar com:

a) passageiro acomodado fora do assento da moto;
b) veículo que haja ultrapassado o limite de vida útil, estabelecido nesta Lei;
e) capacete com data de validade vencida, conforme instrução do INMETRO.

XIV - operar o serviço sem os equipamentos de controle exigidos pela AMTT;
XV - portar ou manter no veículo arma de qualquer espécie;
XVI - fumar ou permitir que fumem durante o percurso de viagem;
XVII - conduzir o veículo efetuando partidas, freadas ou conversões bruscas;
XVIII - o estacionamento de motocicletas a uma distância inferior a 100 (cem) metros dos terminais de transporte

coletivo e/ou dos pontos autorizados de táxis ou moto-táxi;
XIX - aliciar passageiros;
XX - lavar, consertar ou reparar o veículo em logradouro público:
XXI - forçar a saída de outro moto-taxista estacionado, ou dificultar seu estacionamento, em ponto rotativo;
XXII - operar o serviço de moto-táxi em veículo não autorizado para o mesmo;
XXIII - admitir, no  ponto  de  moto-táxi, veículo e/ou condutor auxiliar não autorizados junto a AMTT;
XXIV - admitir, no ponto de moto-táxi. permissionário não registrado junto ao respectivo ponto;
XXV - comercializar, alugar ou arrendar a permissão e/ou o respectivo veículo para outro permissionário ou a terceiro;
XXVI - não obedecer à fila no ponto ou no estacionamento rotativo;
XXVII - usar o estacionamento rotativo como ponto fixo, recusando-se a deixar outros permissionários estacionarem

no local;
XXVIII - sair    da    fila    sem   autorização,   quando   abordado   pela fiscalização da AMTT, mesmo quando atendendo

ao pedido de passageiros;
XXIX - abandonar o veículo no ponto rotativo, por mais de 15 (quinze) minutos:
XXX - abandonar o veículo no ponto rotativo, com o intuito de burlar a fiscalização, ou utilizar do mesmo para efetuar

serviços que não o de espera de passageiros:
XXXI - condutor utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular com

o veículo em movimento;
XXXII - utilizar-se de bebidas alcoólicas quando em serviço:
XXXIII - adentrar em órgão público ou estabelecimentos comerciais, portando capacete.

CAPÍTULO X
DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO

Art. 31 - Compete  a  AMTT  exercer,  em  caráter  permanente, o  controle  e a fiscalização do Sistema de Transporte e
Prestação de Serviços, através de motocicletas, no âmbito do Município de Ponta Grossa, intervindo quando e da forma que se
fizer necessária, para assegurar a continuidade, qualidade, segurança e padrões fixados.

§ 1°  - As  atividades  de  controle  e fiscalização desenvolvidas pela AMTT e as determinações decorrentes serão
consubstanciadas em atos formais.

§ 2°  - No exercício da fiscalização poderão ser utilizados equipamentos para medição de velocidade e controle de
ingestão de bebida alcoólica.

Art. 32 - A fiscalização da AMTT fará observar, ainda:
I - a conduta do permissionário;
II - a segurança, a higiene, as condições de chapeação. mecânica e elétrica de funcionamento do veículo, e outros

necessários;
III - o porte da documentação obrigatória;
IV - a cobrança das tarifas estabelecidas;
V - a instalação, manutenção e uso dos equipamentos de segurança exigidos pela AMTT;
VI - outros que se fizerem necessários.

CAPÍTULO XI
DA AUTUAÇÃO

Art. 33 - O  registro  das  irregularidades  detectadas  será  feito  pelo Fiscal da AMTT mediante Auto de Infração, lavrado
em formulário próprio.

§ 1º - Dependendo de sua natureza ou tipicidade, as infrações poderão ser constatadas pela fiscalização em campo
e/ou nos arquivos e registros próprios.

§ 2° - Constatada  a  infração,  será  lavrado  de oficio o Auto de Infração e a notificação será entregue pessoalmente
ou via postal, mediante recibo, ou, ainda, através de publicação no diário Oficial do Município.

§ 3° - Sempre que possível, o Fiscal deverá solicitar a assinatura do infrator no auto de infração.
§ 4° - A ausência da assinatura do infrator não invalida o Auto de Infração.

Art. 34 - O Auto de Infração de que trata o art. 33, deverá conter as seguintes informações:
I - nome do permissionário;
II - o número da permissão;
III - a placa de identificação do veículo;
IV - a identificação do infrator, quando possível;
V - o registro do infrator junto a AMTT, quando possível;
VI - o dispositivo regulamentar infringido;
VII – local, data e hora da irregularidade ou infração;
VIII - descrição sucinta da ocorrência;
IX - assinatura ou rúbrica e o número de matrícula do agente que o lavrou;
X - assinatura do infrator ou seu preposto, quando possível, valendo esta como notificação do cometimento da

infração.
CAPÍTULO XII

DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Seção I

Das Infrações
Art. 35 - Constitui  infração  a  inobservância  a  qualquer   preceito  desta   lei, Portarias e Decretos, estando o infrator sujeito

às seguintes penalidades e medidas administrativas:
I - não executar o plano de manutenção preventiva recomendada pelo fabricante e/ou da AMTT:
     Infração: leve:
     Penalidade: multa;
     Medida Administrativa: impedimento operacional e apreensão do veículo.
II - falta de higiene, conforto e conservação do veículo:
     Infração: leve;
     Penalidade: multa;
     Medida Administrativa: impedimento operacional e apreensão do veículo.
III - permissionário  e/ou  condutor  auxiliar,  quando  em  serviço,   em condições inadequadas de asseio:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
IV - lavar, consertar ou reparar o veículo em logradouro público:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
V - deixar de fornecer touca higiênica descartável com proteção facial ao passageiro ou cobrar por isso:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.

VI - não permitir ou dificultar a AMTT no levantamento de informações e realização de estudo:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
VII - não  tratar  com polidez e urbanidade os passageiros, colegas de trabalho e o público em geral:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
VIII - não  atender  ao   pedido   de   embarque   e   desembarque   de passageiro em locais autorizados:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
IX - fumar  ou  admitir  que  alguém   fume   durante   o   percurso   de viagem:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
X  - abastecer o veículo quando transportando passageiro:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
XI - aliciar passageiros:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
XII - não  providenciar  outro veículo para o transporte de passageiros, em caso de interrupção de viagem:
       Infração: média;
       Penalidade: multa.
XIII - cobrar  ou  não devolver a tarifa paga. no caso de interrupção de viagem:
       Infração: média;
       Penalidade: multa.
XIV - transportar  ou  permitir  o   transporte   de   objetos   volumosos, animais, carga e substância que prejudique

o conforto, a comodidade, a saúde e a segurança dos usuários:
       Infração: leve;
       Penalidade: multa.
XV - não  manter,  o  permissionário,  apólice  de seguro, contra riscos para o condutor do veículo e para o passageiro:
       Infração: grave;
       Penalidade: multa;
       Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XVI - não  recolher  o  veículo  para  reparo,  quando   solicitado   pelo agente de fiscalização da AMTT:
       Infração: grave;
       Penalidade: multa;
       Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XVII - trafegar  com  veículo  que  apresente defeito mecânico, elétrico ou estrutural que implique desconforto ou risco

de segurança para os passageiros ou o trânsito em geral:
       Infração: grave;
       Penalidade: multa;
        Medida Administrativa: impedimento operacional e apreensão do veículo.
XVIII - portar ou manter arma de qualquer espécie no veículo:
        Infração: gravíssima;
        Penalidade: multa;
        Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XIX - não  descaracterizar  o  veículo,  quando  da  substituição  ou da baixa do mesmo
         Infração: leve;
         Penalidade: multa;
         Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XX - não  adotar  as  providências  solicitadas  pela  fiscalização   para corrigir as irregularidades detectadas:
         Infração: média;
         Penalidade: multa:
         Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXI - não  submeter   o   veículo   à   vistoria   de   rotina   ou   quando determinado pela AMTT:
         Infração: média;
         Penalidade: multa;
         Medida Administrativa: impedimento e apreensão do veículo.
XXII - utilizar    veículo    fora   das   características   e   especificações estabelecidas AMTT:
         Infração: média;
         Penalidade: multa;
         Medida Administrativa: apreensão do veiculo.
XXIII - manter em serviço o veículo cujo impedimento de operar tenha sido determinado pela:
         Infração: média;
         Penalidade: multa:
          Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXIV - não substituir veículo com idade limite ultrapassada:
          Infração: média;
          Penalidade: multa;
          Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXV - utilizar-se  do  veículo  para  outros fins ,  não  autorizados  pela AMTT:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa.
XXVI - utilizar   no   veículo   combustível  não  autorizado  pelo  órgão competente:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa.
XXVII - operar  o  serviço de moto-táxi em veículo não autorizado para o mesmo:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXVIII - falta ou defeito de equipamento exigido pela AMTT:
           Infração: média;
           Penalidade: multa;
            Medida Administrativa: impedimento operacional e apreensão do veículo.
XXIX - utilizar capacete com data de validade vencida, especificada pelo fabricante:
           Infração: média;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXX - utilizar equipamentos ou propaganda de qualquer natureza no veículo. sem a devida autorização da AMTT:
           Infração: média;
           Penalidade: multa;
            Medida Administrativa: impedimento operacional e apreensão do veículo.
XXXI - permissionário e/ou condutor auxiliar, quando em serviço, sem o colete e/ou capacete padronizados pela AMTT:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa;
            Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXXII - utilizar o veículo com ausência, vencimento e/ou rasura do selo ou do certificado de vistoria:
           Infração: média;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXXIII - não portar a documentação referente à permissão, propriedade e licenciamento do veículo, habilitação do

condutor e registro do condutor auxiliar, quando em serviço:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXXIV - não manter atualizadas as obrigações fiscais e/ou previdenciárias:
           Infração: média;
           Penalidade: multa:
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXX - utilizar equipamentos ou propaganda de qualquer natureza no veículo. sem a devida autorização da AMTT:
           Infração: média;
           Penalidade: multa;
            Medida Administrativa: impedimento operacional e apreensão do veículo.
XXXI - permissionário e/ou condutor auxiliar. quando em serviço, sem o colete e/ou capacete padronizados pela AMTT:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXXII - utilizar o veículo com ausência, vencimento e/ou rasura do selo ou do certificado de vistoria:
           Infração: média;
           Penalidade: multa:
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXXIII - não portar, a documentação referente à permissão, propriedade e licenciamento do veículo, habilitação do

condutor e registro do condutor auxiliar, quando em serviço:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXXIV - não manter atualizadas as obrigações fiscais e/ou previdenciárias:
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
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XXXV - por não renovar o Termo de Permissão nos prazos e critérios estabelecidos pela AMTT e exigências
regulamentares:

           Infração: grave:
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXXVI - apresentar documentação adulterada ou irregular, ou informações falsas com fins de burlar a ação da

fiscalização:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa;
            Medida Administrativa: impedimento operacional e apreensão do veículo.
XXXVII – portar, quando em serviço, documentação referente à permissão, à propriedade, licenciamento do veículo

e à habilitação com validade vencida:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa:
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XXX VIII - admitir, no ponto de moto-táxi. permissionário não registrado junto ao respectivo ponto:
           Infração: média;
           Penalidade: multa.
XXXIX - por admitir, no ponto de moto-táxi, veículo e/ou condutores não autorizados pela AMTT:
           Infração: grave;
           Infração: grave;
           Penalidade: multa.
XL    - dificultar a ação fiscalizadora dos agentes da fiscalização:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa.
XLI  - desacatar    ou    agredir   fisicamente   qualquer   agente   de fiscalização da AMTT, passageiro ou colega de

trabalho:
           Infração: média;
           Penalidade: multa.
XLII  - interromper  a  operação  do serviço sem prévia comunicação e anuência da AMTT:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa.
XLIII - trabalhar no sistema de transporte e prestação de serviço, através de motocicletas (moto-táxi). sem ser

licenciado e/ou cadastrado pela AMTT. para esse fim:
           Infração: gravíssima;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XLIV - utilizar em serviço condutor não cadastrado na AMTT:
           Infração: gravíssima;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XLV - utilizar-se, ou de qualquer forma concorrer para a utilização, do veículo em prática de ação delituosa, como tal

definida em lei:
           Infração: gravíssima;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XLVI - comercializar,    alugar     ou   arrendar   a   permissão   e/ou   o respectivo veículo para outro permissionário

ou a terceiro:
           Infração: gravíssima;
           Penalidade: mulia;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XLVII - permitir,  na  operação  do   serviço,   condutor   auxiliar    com credenciamento vencido perante AMTT:
           Infração: grave;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XLVIII - fazer ponto em local não permitido pela AMTT:
           Infração: média;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
XLIX - forçar  a  saída  de  outro moto-taxista estacionado, ou dificultar seu estacionamento, em estacionamento

rotativo:
           Infração: média;
           Penalidade: multa.
L       - não obedecer a fila no estacionamento rotativo:
            Infração: leve;
            Penalidade: multa.
LI      - usar  o  estacionamento rotativo como ponto fixo, recusando-se a deixar outros permissionários ali estacionarem:
           Infração: leve;
           Penalidade: multa.
LII  - tentar sair da fila sem autorização quando abordado pela fiscalização da AMTT, mesmo quando atendendo a

pedidos de passageiros:
           Infração: média;
           Penalidade: multa.
LIII   - abandonar o veículo no ponto rotativo, por mais de 15 (quinze) minutos:
           Infração: média:
           Penalidade: multa.
LIV   - abandonar  o  veículo  no ponto rotativo, com o intuito de burlar a fiscalização ou utilizar o ponto rotativo para

efetuar serviços que não o da espera de passageiros:
           Infração: gravissima;
           Penalidade: multa;
           Medida Administrativa: apreensão do veículo.
LV   - cobrar tarifa   diferente   das    estabelecidas    pelo    Chefe   do Executivo Municipal:
           Infração: média;
           Penalidade: multa.
LVI   - trafegar com passageiro acomodado fora do assento da moto:
           Infração: média;
           Penalidade: multa.
LVII - condutor  utilizando-se  de   fones   nos   ouvidos   conectados  a aparelhagem sonora ou de telefone celular

com o veículo em movimento:
           Infração: média;
           Penalidade: multa.
LVIII - não  retirar  o  capacete ao adentrar em repartições públicas ou estabelecimentos comerciais:
           Infração: leve;
           Penalidade: multa.

Seção II
Das Penalidades

Art. 36 - Por  infração  ao  disposto  nesta  lei,   Portarias   e   Decretos   serão aplicadas às penalidades a seguir, conforme
a natureza das infrações:

I - advertência por escrito;
II - multa;
III - suspensão da permissão;
IV - revogação da permissão;
V - cassação do credenciamento de condutor auxiliar;
VI - cassação da permissão outorgada ao permissionário.

§ 10 - Aplicar-se-ão, cumulativamente. as penalidades previstas para cada infração, quando duas ou mais
forem simultaneamente cometidas.

§ 2°  - Os permissionários são responsáveis pelas infrações cometidas por si e pelos respectivos condutores
auxiliares.

§ 3º - A advertência por escrito poderá ser aplicada pelo Fiscal da AMTT, através de notificação/orientação,
sempre que forem constatadas irregularidades, possíveis de serem sanadas e que não coloquem em risco a segurança e a
continuidade do serviço.

§ 4º - As penalidades constantes desta lei, não elidem os permissionários da aplicação das penalidades
previstas no Código de Brasileiro Trânsito.

Art. 37 - Ao permissionário ou condutor auxiliar que desrespeitar as normas estabelecidas nesta Lei serão aplicadas as
seguintes penalidades:

I - suspensão da permissão por 02 (dois) meses. após o condutor atingir 3 (três) infrações;
II - revogação da permissão após o condutor atingir 05 (cinco) infrações;
III - cassação da permissão, quando:

a) ficar   comprovado,   em    processo     administrativo     regular,    a reincidência na condução do veículo
permissionário, de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente;

b) for o permissionário condenado em processo criminal que resulte em aplicação de pena igual ou
superior a 02 (dois) anos de reclusão;

e) o permissionário interromper a prestação dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias, como
previsto nesta lei;

d) ficar caracterizado que o permissionário. lançando mão de subterfúgios, intentou a transferência da
permissão:

e) descumprir a penalidade de suspensão da permissão ou colocar em operação veículo que tenha sido

lacrado, nos termos desta lei;
f) venha o permissionário a deter no âmbito do Município de Ponta Grossa, qualquer concessão ou

permissão para fins comerciais;
g) o permissionário que atingir 20 (vinte) pontos em infrações de trânsito, conforme disposições do Código

de Trânsito Brasileiro;
h) por não renovar o Termo de Permissão dentro do prazo e critérios estabelecidos pela AMTT.

IV - cassação do credenciamento de condutor auxiliar, quando:
a) ficar    comprovada    a    reincidência    na   condução   do   veículo permissionário, de embriaguez

ou sob efeito de substância entorpecente;
b) for o condutor auxiliar condenado em processo criminal que resulte em aplicação de pena igual ou

superior a 02 (dois) anos de reclusão;
c) não cumprir a penalidade de suspensão do credenciamento de condutor auxiliar;
d) venha o condutor auxiliar a deter do Município de Ponta Grossa, qualquer concessão ou permissão

para fins comerciais;
e) o permissionário atingir 20 (vinte) pontos em infrações de trânsito, conforme disposições do Código de

Trânsito Brasileiro;
f) por não renovar o credenciamento de condutor auxiliar dentro do prazo e critérios estabelecidos pela

AMTT.
§ 1° - O permissionário que tiver sua permissão cassada somente poderá obter outra depois de decorridos 02 (dois)

anos da efetivação da cassação.
§ 2° - Cumprida  à  suspensão  da permissão,  o  permissionário  deverá apresentar-se na AMTT, comprovando terem

sido sanadas as irregularidades que lhe deram causa.
§ 3° -  O condutor auxiliar que tiver seu credenciamento cassado, somente poderá obter outro após decorridos 02

(dois) anos da efetivação da cassação.
Art. 38 - As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com a sua gravidade, em quatro categorias, com valores

pecuniários correspondentes a:
I - leve: multa no valor de 05 (duas) VR’s (Valores de Referência):
II - média: multa no valor de 10 VR’s (Valores de Referência);
III - grave: multa no valor de 15 VR’s (Valores de Referência);
IV - gravíssima: multa no valor de 20 VR’s (Valores de Referência).

Art. 39 - Ficam  os  permissionários  e/ou  condutores  auxiliares   responsáveis judicialmente, por quaisquer acidentes que
venham provocar danos físicos e ou materiais aos passageiros e a terceiros.

Art. 40 - Compete a AMTT a aplicação das penalidades de multa, suspensão da permissão e cassação do credenciamento
do condutor auxiliar.

Parágrafo único - A aplicação das penalidades de revogação e cassação da permissão, outorgada ao permissionário.
é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 41 - Os veículos que forem flagrados trabalhando no sistema de transporte e prestação de serviço, através de
motocicletas (moto-táxi) sem a devida permissão, serão apreendidos e removidos para o depósito fixado pela AMTT e estarão
sujeitos à aplicação das penalidades previstas nesta lei e demais diplomas legais e regulamentares pertinentes.

Parágrafo único - No caso de apreensão do veículo, a interposição do recurso não elide o infrator do pagamento
das multas para a liberação do mesmo.

Art. 42 - A aplicação das penalidades previstas nesta lei não exime o infrator das cominações cível e penal cabíveis.
Seção III

Das Medidas Administrativas
Art. 43 - A AMTT, através de seus Fiscais, deverá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - impedimento operacional e apreensão do veículo, nos casos e circunstâncias previstas nesta Lei;
II - o veículo apreendido será removido pela AMTT.

Art. 44 - A adoção das medidas administrativas não elide a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas
nesta lei, possuindo caráter complementar a estas.

Art. 45 - A  liberação  dos   veículos   apreendidos   só   ocorrerá   mediante   o pagamento das multas, taxas e despesas
com remoção e estadia, além de outros encargos previstos em lei e demais diplomas legais e regulamentares pertinentes, quando
for o caso.

CAPÍTULO XIII
DOS RECURSOS

Art. 46 - Contra as penalidades impostas pela AMTT, o infrator terá, a partir da notificação, prazo de 10 (dez) dias para
apresentar defesa escrita e dirigida ao Presidente da AMTT, instruída, desde logo, com as provas que possuir.

§ 1º - Julgada  procedente  a  defesa  apresentada pelo permissionário. no caso e veículo cadastrado na AMTT será
restituído o valor da respectiva multa, mediante a apresentação de requerimento, através de processo administrativo.

§ 2° - Julgada procedente a defesa apresentada, no caso de veículos que forem flagrados trabalhando no sistema
de transporte e prestação de serviço, através de motocicletas (moto-táxi), sem a devida permissão. serão restituídos os valores
da respectiva multa, das taxas e despesas provenientes da apreensão, mediante a apresentação de requerimento, através de
processo administrativo.

§ 3° - A  não  apresentação  de  defesa,  dentro do prazo legal, implicará no julgamento à revelia, com a aplicação
das penalidades correspondentes.

Art. 47 - Das    decisões   de   primeira   instância   caberá   recursos   a   Junta Administrativa de Recursos de Infrações
- JARJ da AMTT que deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação da decisão feita diretamente ao
infrator, ou por via postal. com AR, ou da publicação de breve edital no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 48 - A  existência  de  débitos fiscais,  multas  de  trânsito da pessoa física. junto ao Município de Ponta Grossa, impedirá
a tramitação de qualquer requerimento, seja para se habilitar no processo licitatório e ou para a renovação do Termo de Permissão
ou credenciamento do condutor auxiliar e outros que a AMTT achar necessário.

Art. 49 - A AMTT poderá firmar convênio com outros órgãos federais, estaduais e municipais para o cumprimento dos
dispositivos desta lei.

Art. 50 - O Poder Executivo Municipal e a AMTT não serão responsáveis, quer em relação ao permissionário, quer perante
os passageiros e a terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes da execução dos serviços permitidos, inclusive os resultantes
de infrações a dispositivos legais ou regimentais, dolo, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência dos empregados,
agentes ou prepostos dos permissionários.

Art. 51 - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber;
Art. 52 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em 03 de agosto de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA -  VALTÃO
        Presidente 1º Secretário

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
  ORDEM DO DIA: 06/08/2012                                                     SESSÃO  ORDINÁRIA

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR VALFREDO LACO DZAZIO
PROJETO DE LEI Nº 172/12 – Acrescenta alínea “c.n” ao § 1º do art. 10, da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre

o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                        CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

 COSPAPICT – Favorável, nos termos do Substitutivo Geral em apenso.

DE TODOS OS SENHORES VEREADORES
PROJETO DE LEI Nº 192/12 – Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Desembargador MIGUEL

KFOURI NETO.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade.
                        CECEC - Favorável

DA VEREADORA PROFESSORA ANA MARIA
PROJETO DE LEI Nº 194/12 – Declara de utilidade pública a UNIÃO SUL “ESCOLA DE CURSO DE CAPOEIRA” – USBRAC,

com sede nesta cidade.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade.
                        CECEC - Favorável

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
PROJETO DE LEI Nº 196/12 – Declara de utilidade pública a UNIÃO CULTURAL DE TRADIÇÕES GAÚCHAS VILA VELHA,

com sede nesta cidade.
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade.
                        CECEC - Favorável

DEPARTAMENTO  DO  PROCESSO   LEGISLATIVO,  em  03 de   agosto  de 2.012.

Ver. MAURÍCIO SILVA Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
       Presidente 1º Secretário
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AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

EXTRATO DO CONTRATO 030/2012
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

CNPJ: 05.073.426/0001-99
CONTRATADO: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ: 79.785.432/0001-05
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Reforma do Terminal Central de Ponta Grossa, à Av. Dr. Vicente Machado, esquina com a Rua Benjamin Constant, Centro,

serviços em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pela Licitação sob modalidade
Concorrência AMTT n.º 001/2012 de 12/06/2012, devidamente homologada pelo CONTRATANTE, conforme consta do protocolado
municipal nº 1080175/2012, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
Valor total do Contrato R$ 1.953.260,67 (um milhão, novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta reais e

sessenta e sete centavos).
CLAUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO
As despesas do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária nº 23042678201473.010.449051, código

reduzido nº 1580.
CLAUSULA SEXTA – DOS PRAZOS
Os serviços serão executados no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias corridos a contar do dia útil seguinte ao recebimento

da autorização de serviço e serão executados de acordo com o edital, a proposta vencedora de licitação e as cláusulas deste
instrumento.

O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a contar do dia útil seguinte ao recebimento
da autorização de serviço.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA
Presidente

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
PORTARIA nº 71, de 31 de julho de 2012

Dispõe sobre a exoneração de função gratificada.
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, no uso de suas atribuições e

competências que lhe são conferidas pela Lei nº 8.418, de 29 de dezembro de 2005,
RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar da função gratificada, a partir desta data, o funcionário RODRIGO DA CRUZ PIRES, que ocupa o cargo

de PEDREIRO.
Dê-se ciência e cumpra-se

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS
Celso Augusto Sant’Anna – Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Companhia de Habitação de Ponta Grossa - Prolar
CONTRATADO: COSTA E LARA LTDA.
OBJETO: Serviços de  limpeza no horário das 12:00 hs às 18:00 hs de segunda a sexta-feira.
VALOR: R$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais)
PERÍODO: 20 dias – de 06/08/2012 a 26/08/2012
Dispensa de licitação conforme Arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93.
Processo de dispensa 005/2012.

HERIVELTO BENJAMIM
Diretor Presidente
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