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Lei Nº 9926/2009

PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2014

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   9 . 3 9 9,  de  06/11/2014
Efetua a transferência de valores no total  
de R$ 301.514,64.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, 
parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 7º da 
Lei Municipal nº 11.614 de 18 de dezembro de 2013 e art. 167, inciso VI da Constituição 
Federal, e tendo em vista o contido no protocolado nº 3290311/2014,

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

nº 11.614 de 18 de dezembro de 2013, artigo 7º, mediante a transferência de 
valores no total de R$ 301.514,64 (trezentos e um mil, quinhentos e quatorze 
reias e sessenta e quatro centavos), nas dotações orçamentárias abaixo dis-
criminadas:

 
         I. Ficam acrescidos os seguintes valores 

0400 – Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos
0402 – Departamento de Patrimônio
0412202202.020 – Manutenção das Atividades do Departamento de Patri-
mônio
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 0 – CR 173 R$ 800,00

0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.074 – Manutenção das Atividades da Assistên-
cia Integral a Saúde
3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Jurídica – Rec. 303 – CR 543 R$ 20.000,00

3390.48.00.0000 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 
Físicas – Rec. 303 – CR 547 R$ 2.000,00

1030200512.088 – Manutenção da Assistência Hospitalar 
– SIH/SUS
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 369 – CR 
693 R$ 50.000,00

1030200582.090 – Manutenção do Programa Assistência 
Especializada
3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Jurídica – Rec. 369 – CR 711 R$ 6.500,00

1030200612.094 – Manutenção do Programa Brasil 
Sorridente
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 496 – CR 
748 R$ 28.700,00

1030500622.105 – Manutenção do Piso Fixo de Vigilância 
e Promoção da Saúde – PFVS
3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Jurídica – Rec. 497 – CR 834 R$ 5.000,00

1030500622.107 – Manutenção das Atividades do Progra-
ma Municipal DST/AIDS
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 497 – CR 
840 R$ 10.000,00

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.117 – Manutenção das Atividades do Departa-
mento de Educação
3390.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção 
– Rec. 104 – CR 943 R$ 3.040,00

1236500802.123 – Manutenção dos Centros de Educação 
Infantil

3390.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomo-
ção – Rec. 104 – CR 1008 R$ 31.000,00

3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Jurídica – Rec. 104 – CR 1015 R$ 132.573,00

2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312200102.191 – Manutenção das Atividades da Secreta-
ria Municipal de Abastecimento
3390.47.00.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas 
– Rec. 0 – CR 1806 R$ 901,64

2903 – Fundo Mercado da Família
2369201322.197 – Manutenção das Atividades do Fundo 
do Mercado da Família
3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física 
– Rec. 18 – CR 7200 R$ 11.000,00

         II. Ficam reduzidos os seguintes valores
0400 – Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos
0402 – Departamento de Patrimônio
0412202202.020 – Manutenção das Atividades do Departamento de Patri-
mônio
3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física 
– Rec. 0 – CR 174 R$ 800,00

0800 – Secretaria Municipal de Saúde
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.074 – Manutenção das Atividades da Assistên-
cia Integral a Saúde
3190.94.00.0000 – Indenizações e Restituições Trabalhis-
tas – Rec. 303 – CR 529 R$ 2.000,00

3390.14.00.0000 – Diárias – Pessoal Civil – Rec. 303 – 
CR 531 R$ 20.000,00

1030200512.088 – Manutenção da Assistência Hospitalar 
– SIH/SUS
3190.34.00.0000 – Outras Despesas de Pessoal Decorren-
tes – Rec. 369 – CR 691 R$ 50.000,00

1030200582.090 – Manutenção do Programa Assistência 
Especializada
3372.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Jurídica – Rec. 369 – CR 705 R$ 6.200,00

3390.14.00.0000 – Diárias – Pessoal Civil – Rec. 369 – CR 
706 R$ 300,00

1030200612.094 – Manutenção do Programa Brasil 
Sorridente
3390.14.00.0000 – Diárias – Pessoal Civil – Rec. 496 – 
CR 747 R$ 2.700,00

3390.32.00.0000 – Material, Bem ou Serviço para Distribui-
ção Gratuita – Rec. 496 – CR 749 R$ 10.000,00

3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Jurídica – Rec. 496 – CR 752 R$ 16.000,00

1030500622.105 – Manutenção do Piso Fixo de Vigilância 
e Promoção da Saúde – PFVS
3190.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pes-
soal Civil – Rec. 497 – CR 820 R$ 5.000,00

1030500622.107 – Manutenção das Atividades do Progra-
ma Municipal DST/AIDS
3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Jurídica – Rec. 497 – CR 845 R$ 10.000,00

0900 – Secretaria Municipal de Educação
0902 – Departamento de Educação
1236100762.117 – Manutenção das Atividades do Departa-
mento de Educação
3190.94.00.0000 – Indenizações e restituições Trabalhistas 
– Rec. 104 – CR 926 R$ 3.040,00

1236500802.123 – Manutenção dos Centros de Educação 
Infantil
3190.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil – Rec. 104 – CR 991 R$ 31.000,00

3390.32.00.0000 – Material, Bem ou Serviço para Distribui-
ção Gratuita–Rec.104–CR 1005 R$ 132.573,00

2900 – Secretaria Municipal de Abastecimento
2901 – Departamento Administrativo
2312200102.191 – Manutenção das Atividades da Secreta-
ria Municipal de Abastecimento
3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física 
– Rec. 0 – CR 1803 R$ 901,64

2903 – Fundo Mercado da Família
2369201322.197 – Manutenção das Atividades do Fundo 
do Mercado da Família
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 18 – CR 
1832 R$ 11.000,00
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Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos à 06/11/2014.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 06 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos 
_____________________________________________________________________

D E C R E T O   N°  9. 4 6 7, de 24/11/2014
Altera o Decreto nº 7231/2013, conforme 
especifi ca.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando 
de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 10925/2012, e, tendo em vista ainda o 
contido no protocolado nº 3240375/2014.

D E C R E T A
Art. 1°.   Dê-se a ementa e ao caput do Art. 1º do Decreto nº 7231, de 10/05/2013, as 

seguintes alterações:
 “Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso conforme especifi ca. (NR)

Art. 1º.  Fica constituído o Conselho Municipal de Direitos do Idoso, para o 
mandato que se inicia em 15 de maio de 2013 até 15 de maio de 
2015, integrado pelos seguintes membros: (NR)

 ...”
 
Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 24 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT 
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O    N°     9. 4 6 9,     24/11/2014
Efetua a transferência de valores no total  
de R$ 20.000,00.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, 
parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 7º da 
Lei Municipal nº 11.614 de 18 de dezembro de 2013 e art. 167, inciso VI da Constituição 
Federal,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica alterado o Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 
11.614 de 18 de dezembro de 2013, artigo 7º, mediante a transferência de valores no to-
tal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
 
         I.  Ficam acrescidos os seguintes valores 

2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2303 – Departamento Financeiro
0412200204.020 – Manutenção das Atividades do Departamento Financei-
ro – AMTT
3190.11.00.0000–Vencimentos e Vantagens Fixas–Pes-
soal Civil–Rec.1–CR 1658 R$ 20.000,00

        II.  Ficam reduzidos os seguintes valores
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
2303 – Departamento Financeiro
0412200204.020 – Manutenção das Atividades do Departamento Financei-
ro – AMTT
3190.16.00.0000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal 
Civil – Rec. 1 – CR 1660 R$ 20.000,00

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 24 de Novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O   N°  9. 4 7 0,  de  24/11/2014
Abre um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 520.864,30.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 
43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º 
da Lei Municipal nº 11.614 de 18 de dezembro de 2013, e tendo em vista o contido no 
protocolado nº 3320117/2014,

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

11.614 de 18 de dezembro de 2013, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 520.864,30 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e sessenta quatro reais e 
trinta centavos), assim discriminado:
0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.074 – Manutenção das Atividades da Assis-
tência Integral a Saúde 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 
0 – CR 520 R$ 520.864,30

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão can-
celadas em iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente 
conformidade com o disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº. 
4.320 de 17 de março de 1964.
3300 – Fundação de Municipal de Cultura
3302 – Departamento de Cultura 
1339200834.069 – Atendimento a Entidades e Programas 
Culturais 
3350.41.00.0000 – Contribuições – Rec. 1 – CR 2033 R$ 25.000,00
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1339202203.057-Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanente para o Depart. de Cultura– FMC 
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 
1 – CR 2034 R$ 1.000,00

1339200834.029 – Programação Carnaval 2014
3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Física – Rec. 1 – CR 2038 R$ 1.000,00

1339200834.030 – Manutenção das Atividades do Depar-
tamento de Cultura
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 1 – CR 
2040 R$ 10.000,00

3390.31.00.0000 – Prem. Cult., Art., Cient. – Rec. 1 – CR 
2041 R$ 3.474,93

3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 
1 – CR 2043 R$ 1.346,92

1339200834.033 – Manutenção da Banda Escola Lyra 
dos Campos 
3390.39.00.0000–Outros Serviços de Terceiros– P. Jurídica 
– Rec. 1 – CR 2051 R$ 7.000,00

1339200834.034 – Manutenção da Praça do Esportes e 
da Cultura 
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 1 – CR 
2054 R$ 10.000,00

3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Física – Rec. 1 – CR 2055 R$ 25.000,00

3390.39.00.0000–Outros Serviços de Terceiros– P. Jurídica 
– Rec. 1– CR 2056 R$ 60.000,00

1339200834.035 – Manutenção do Espaço Mais Cultura 
– Ronda 
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 1 – CR 
2057 R$ 10.000,00

3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Física – Rec. 1 – CR 2058 R$ 10.000,00

3390.39.00.0000–Outros Serviços de Terceiros–P. Jurídica 
– Rec. 1 – CR 2059 R$ 60.000,00

1339208998.876 – Despesas de Exercícios Anteriores 
– FMC – DC 
3350.92.00.0000 – Desp. Exerc. Anteriores – Rec. 1 – CR 
2060 R$ 500,00

3390.92.00.0000 – Desp. Exerc. Anteriores – Rec. 1 – CR 
2061 R$ 500,00

3303 – Departamento de Produção Artística 
1339200834.036 – Manutenção das Atividades do Depar-
tamento de Produção Artística
3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Física – Rec. 1 – CR 2063 R$ 4.000,00

3304 – Departamento de Patrimônio Cultural 
1339100173.018 – Restauração de Prédios Tombados, 
Manutenção do Cine Teatro Ópera e Outros 
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 1 – CR 
2066 R$ 16.000,00

1339100173.019 – Construção e Manutenção no Centro da 
Música da Sede da Banda Lyra dos Campos 
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 1 – CR 
2067 R$ 31.000,00

1339100173.020 – Restauração e Manutenção do Museu 
Ferroviário 
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 1 – CR 
2068 R$ 20.000,00

1339108998.877 – Despesas de Exercícios Anteriores – 
FMC – DPC 
3390.92.00.0000 – Desp. Exerc. Anteriores – Rec. 1 – CR 
2069 R$ 500,00

4490.92.00.0000 – Desp. Exerc. Anteriores – Rec. 1 – CR 
2070 R$ 500,00

1339200834.038 – Manutenção da Biblioteca Pública 
Municipal 
3390.39.00.0000–Outros Serviços de Terceiros–P. Jurídica 
– Rec. 1 – CR 2076 R$ 20.000,00

1339202203.059 - Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanente para o Departamento de Patrimônio Cultural  
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 
1 – CR 2077 R$ 50.000,00

1339202204.037 – Manutenção das Atividades do Departa-
mento de Patrimônio Cultural  
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 1 – CR 
2078 R$ 1.503,45

3390.32.00.0000 – Mat., B. ou Serv. p/ Dist. Gratuita – 
Rec. 1 – CR 2079 R$ 6.250,00

3390.39.00.0000–Outros Serviços de Terceiros–P.Jurídi-
ca– Rec.1–CR 2081 R$ 141.289,00

3305 – PROTEC – Proteção ao Patrimônio Cultural 
1339102203.060 - Aquisição de Equipamentos e Materiais 
Permanente para o Programa Protec – Proteção ao Patri-
mônio Cultural 
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 
1 – CR 2082 R$ 5.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos à 24/11/2014.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 24 de Novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   9. 4 7 4, de 25/11/2014
Abre um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 960.172,79.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 

43, parágrafo primeiro inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º 
da Lei Municipal nº 11.614 de 18 de dezembro de 2013, e tendo em vista o contido no 
protocolado nº 3320108/2014,

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

11.614 de 18 de dezembro de 2013, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 960.172,79 (novecentos e sessenta mil, cento e setenta e dois reais e 
setenta e nove centavos), assim discriminado:
0500 – Secretaria Municipal de Gestão Financeira 
0501 – Departamento Administrativo 
0412200102.029 – Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do De-
partamento Administrativo 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 
0 – CR 222 R$ 360.172,79

0800 – Secretaria Municipal de Saúde 
0802 – Fundo Municipal de Saúde
1012202352.074 – Manutenção das Atividades da Assis-
tência Integral a Saúde 
3190.16.00.0000 – Out. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 
0 – CR 524 R$ 600.000,00

Art. 2º.  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, serão can-
celadas em iguais importâncias, as seguintes dotações do orçamento vigente 
conformidade com o disposto no art. 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei nº. 
4.320 de 17 de março de 1964.
2300 – Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
2301 – Departamento Administrativo
0412200103.045 – Aquisição de Equipamento e Materiais Permanente para o 
Departamento Administrativo – AMTT
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 
1 – CR 1624 R$ 50.000,00

2302 – Departamento de Engenharia de Tráfego 
1545101944.019 – Manutenção das Atividades do Depto. de Engenharia de 
Tráfego – DET 
3190.94.00.0000 – Ind. e Rest. Trabalhistas – Rec. 
1 – CR 1645 R$ 10.000,00

3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 1 – CR 
1647 R$ 20.000,00

3390.33.00.0000 – Pas. e Desp. c/ Locomoção – Rec. 
1 – CR 1649 R$ 10.000,00

3390.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. 
Física – Rec. 1 – CR 1650 R$ 20.000,00

3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurí-
dica – Rec. 1 – CR 1651 R$ 40.000,00

2303 – Departamento Financeiro 
0412200203.047- Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para o 
Departamento Financeiro – AMTT  
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 
1 – CR 1657 R$ 18.000,00

0412200204.020 – Manutenção das Atividades do 
Depto. Financeiro – AMTT 
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 1 – CR 
1663 R$ 22.000,00

2304 – Departamento de Transportes 
1545100883.048 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para 
o Departamento de Transportes   
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 
1 – CR 1671 R$ 50.000,00

1545100884.021 – Manutenção das Atividades do 
Depto. de Transportes 
3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurí-
dica – Rec. 1 – CR 1681 R$ 165.172,79

2678201473.007 – Construção, Reforma e Melhorias nos Terminais Coletivos 
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 1 – CR 
1686 R$ 50.000,00

2678201473.008 – Construção, Reforma e Melhorias na Rodoviária 
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 1 – CR 
1687 R$ 40.000,00

2678201474.022 – Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal de PG. 
Ver. Oldemar de Andrade 
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 
1 – CR 1691 R$ 70.000,00

3190.13.00.0000 – Obrigações Patronais – Rec. 1 – CR 
1693 R$ 80.000,00

3190.16.00.0000 – Out. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 
1 – CR 1695 R$ 40.000,00

3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 1 – CR 
1701 R$ 30.000,00

3390.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurí-
dica – Rec. 1 – CR 1707 R$ 20.000,00

2305 – Fundo Municipal de Trânsito
1545101943.009 – Construção, Reforma e Melhoria no Sistema Viário e Mo-
bilidade Urbana 
4490.51.00.0000 – Obras e Instalações – Rec. 1 – CR 
1713 R$ 50.000,00

1545101944.023 – Manutenção das Atividades do 
Sistema Viário 
3390.30.00.0000 – Material de Consumo – Rec. 1 – CR 
1717 R$ 34.000,00

2306 – Departamento de Trânsito 
0412200103.051 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para 
o Departamento de Estacionamento Regulamentado    
4490.52.00.0000 – Equip. e Mat. Permanente – Rec. 
1 – CR 1730 R$ 11.000,00

0412200104.024 – Manutenção das Atividades do Depto. de Estacionamento 
Regulamentado – Zona Azul 
3190.13.00.0000 – Obrigações Patronais – Rec. 1 – CR 
1734 R$ 130.000,00

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos à 25/11/2014.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT 
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

D E C R E T O   Nº   9. 4 7 6, de 25/11/2014
Altera estrutura administrativa da Prefeitu-
ra, conforme especifi ca.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ 
da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do 
anexo III, da Lei n. 4.284/1989 com a redação da Lei n. 11.282/2013, e de acordo com 
o protocolado nº 2250352/2014,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica promovida, a partir de 1º de dezembro de 2014, alteração do seguinte 

cargo em comissão: 
Denominação dada pela Lei n. 
11.282/2013, com alteração do 
Decreto nº 7.131/2013, Decreto 

n.º 8.387/2014 e Decreto n.º 
9.310/2014.

Nova vinculação conferida por este 
Decreto

Qnt. Denominação Nível Qnt. Denominação Nível

01

Coordenador de 
Orientação e Pro-
teção do Consu-
midor – PROCON, 
vinculado a Se-
cretaria Municipal 
de Cidadania e 
Segurança Pública

75% 
equiva-
lente ao 
subsídio 

de Secre-
tário

01

Coordenador de 
Proteção e Defesa 
do Consumidor 
– PROCON, vincu-
lado a Secretaria 
Municipal de Cida-
dania e Segurança 
Pública

75% equi-
valente ao 
subsídio 

de Secre-
tário

Art. 2º. A Coordenadoria de Orientação e Proteção do Consumidor – Procon, da Se-
cretaria Municipal de Cidadania e Segurança Publica, a partir de 1º de dezem-
bro de 2014, passa a denominar-se Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor - Procon, vinculado a Secretaria Municipal de Cidada-
nia e Segurança Pública.

Parágrafo único - Ficam mantidas as demais subunidades internas da Coordenadoria, 
respectivo Coordenador, demais funções e designações.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 25 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT 
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   9. 4 8 1, de 26/11/2014
Altera denominação de funções gratifi ca-
das conforme especifi ca.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ 
da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do 
anexo III, da Lei n. 4.284/1989 com a redação da Lei n. 11.282/2013, e de acordo com 
o protocolado nº 2250352/2014,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica promovida, a partir de 1º de dezembro de 2014, a alteração das seguintes 

funções gratifi cadas:
Denominação dada pela Lei n. 

11.282/2013.
Nova denominação e vinculação 

conferida por este Decreto.
Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01

Divisão de Orientação 
ao Consumidor, da 
Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
– Procon, da Secretaria 
Municipal de Cidadania 
e Segurança Pública.

FG-09 01

Divisão de Conci-
liação e Instrução, 
vinculada a Coorde-
nadoria Municipal de 
Proteção e Defesa 
do Consumidor – 
Procon, da Secretaria 
Municipal de Cida-
dania e Segurança 
Pública.

FG-09

01

Divisão de Análise 
Processual, da Coor-
denadoria Municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor – Procon, 
da Secretaria Municipal 
de Cidadania e Segu-
rança Pública.

FG-09 01

Divisão de Controle 
Processual, vinculada 
a Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção 
e Defesa do Consu-
midor – Procon, da 
Secretaria Municipal 
de Cidadania e Segu-
rança Pública.

FG-09

Denominação dada pela Lei n. 
11.282/2013, com redação do 

Decreto n. 8302/2014 e Decreto n. 
8.479/2014

Nova denominação e vinculação 
conferida por este Decreto.

Qnt Denominação Símb Qnt Denominação Símb

01

Encarregado Técnico 
Administrativo VII, da 
Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
– Procon, da Secretaria 
Municipal de Cidadania 
e Segurança Pública.

FG-09 01

Divisão de Orientação 
e de Atendimento ao 
Consumidor, vincula-
da a Coordenadoria 
Municipal de Proteção 
e Defesa do Consu-
midor – Procon, da 
Secretaria Municipal 
de Cidadania e Segu-
rança Pública.

FG-09

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 26 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT 
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O  Nº  9. 4 8 2, de 26/11/2014
Aprova o Regimento Interno da Coorde-
nadoria Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – PROCON – PONTA 
GROSSA.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal n° 8.078/1990, e do Decreto Fede-
ral n° 2.181/1997, bem como nos termos dos artigos 9º e 31 da Lei Municipal n° 10.653, 
de 27 de julho de 2011, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2250352/2014, 

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno da Coordenadoria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor PROCON - PONTA GROSSA, nos termos do 
anexo deste Decreto.

Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n. 
5.363, de 19/08/2011.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 26 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT 
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos

ANEXO DO DECRETO N° 9.482/2014

REGIMENTO INTERNO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON – PONTA GROSSA. 

 
CAPÍTULO I



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.414 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2014 3

DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 1º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 
– PONTA GROSSA, instituída pela Lei Municipal nº 10.653, de 27 de julho de 
2011, e conforme artigo 2º, inciso I, é órgão integrante do Sistema Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor (SMDC), e de acordo com o art. 5° da Lei 
Municipal nº 10.653, compete:

         I. assessorar o Prefeito Municipal na formulação da política do Sistema Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor;

        II. planejar, elaborar, propor e executar a Política do Sistema Municipal de Defesa 
dos Direitos e Interesses dos Consumidores;

       III. receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias e sugestões 
apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou pessoas 
jurídicas de direito público ou privado;

       IV. orientar permanentemente os consumidores sobre seus direitos e garantias;
        V. fi scalizar as denúncias efetuadas, encaminhando à assistência judiciária e/ou, 

ao Ministério Público, as situações não resolvidas administrativamente;
       VI. incentivar e apoiar a criação e organização de órgãos e associações comunitá-

rias de defesa do consumidor e apoiar as já existentes;
      VII. desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correla-

tas;
     VIII. atuar junto ao Sistema Municipal de Ensino, visando incluir o Tema Educação 

para o Consumo no currículo das disciplinas já existentes, de forma a pos-
sibilitar a informação e formação de uma nova mentalidade nas relações de 
consumo;

       IX. colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar 
os menores preços dos produtos básicos;

        X. manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedo-
res de produtos e serviços, divulgando-o pública e anualmente e registrando as 
soluções nos termos previstos na Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa 
do Consumidor e Decreto Federal nº 2.181/97, remetendo cópia ao Procon/PR 
e ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria de 
Direito Econômico do Ministério da Justiça;

       XI. expedir notifi cações aos fornecedores para prestarem informações sobre re-
clamações apresentadas pelos consumidores nos termos do artigo 5, XI, da 
Lei Municipal nº 10.653, de 27/07/2011 e  artigo 55, § 4 da Lei nº  8078/90;

      XII. fi scalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/1990 
– Código de Defesa do Consumidor e seus regulamentos, bem como fi scalizar 
e aplicar as sanções administrativas previstas em outras normas pertinentes à 
defesa do consumidor, sejam elas Federais, Estaduais ou Municipais;

     XIII. inscrever em Dívida Ativa Municipal o valor das multas aplicadas, para subse-
quente cobrança executiva nos termos do artigo 5°, inciso XIII, da Lei Municipal 
nº 10.653, de 27/07/2011 e artigo 55 do Decreto Federal nº 2.181/1997;

     XIV. funcionar, no que se refere ao processo administrativo, como instância de ins-
trução e julgamento no âmbito de sua competência e de acordo com as regras 
fi xadas no Código de Defesa do Consumidor, pela legislação complementar e 
por este Decreto;

      XV. informar, conscientizar e motivar os consumidores a buscar seus direitos, por 
intermédio dos diferentes meios de comunicação;

     XVI. solicitar a instauração de inquérito para apuração de delito contra consumido-
res, nos termos da legislação vigente;

    XVII. representar ao Ministério Público competente, para fi ns de adoção de medidas 
processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições;

   XVIII. levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem ad-
ministrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos  
consumidores;

     XIX. solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e de outros municípios, bem como auxiliar na fi scalização de preços, 
do abastecimento, da quantidade e da segurança de produtos e serviços;

      XX. incentivar, inclusive com recursos fi nanceiros e outros programas especiais, a 
formação, pelos munícipes, de entidades que tenham por objetivo a defesa dos 
direitos dos consumidores;

     XXI. solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-
-científi ca para a consecução de seus objetivos; 

    XXII. celebrar com fornecedores, entidades civis de consumidores e as associações 
de fornecedores e sindicatos de categorias de produtos e prestadores de ser-
viços ou com suas entidades representativas a adoção de convenção coletiva 
de consumo nos termos do  artigo 5°, inciso XXII da Lei Municipal nº 10.653, 
de 27/07/2011, bem como do art. 107 e seus parágrafos da Lei nº 8.078/90;

   XXIII. fi rmar com fornecedores interessados Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta, nos termos do artigo 5°, inciso XXIII da Lei Municipal nº 10.653, 
de 27/07/2011, bem como dos artigos 113 da Lei nº 8.078/90 e artigo 5º, § 6º 
da Lei nº 7.347/85;

   XXIV. realizar mediação individual ou coletiva de confl itos de consumo;
    XXV. realizar estudos e pesquisas no interesse dos consumidores;
   XXVI. atuar no mercado de consumo em conformidade com a legislação vigente;
  XXVII. notifi car, constatar, apreender e autuar em cumprimento da legislação vigente;
 XXVIII. fi scalizar o cumprimento do Estatuto do Torcedor  - Lei Federal nº 10671, de 15 

de maio de 2003;
   XXIX. desenvolver outras atividades compatíveis com suas fi nalidades.

    § 1º.  O PROCON – PONTA GROSSA atenderá os consumidores com domicilio no 
município de Ponta Grossa ou que estejam em trânsito na Cidade de Ponta 
Grossa, podendo atender também a consumidores domiciliados em outros 
municípios onde não haja Órgão de Defesa do Consumidor;

    § 2º.  O PROCON – PONTA GROSSA não atenderá as reclamações referentes a 
questões trabalhistas, tributos, impostos em geral, questões pertinentes ao 
poder judiciário e condomínio.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 2º.  Constituem a estrutura organizacional da Coordenadoria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor PROCON - PONTA GROSSA as seguintes 
unidades com as atribuições a elas vinculadas:

          I. Coordenadoria Executiva;
         II. Divisão de Conciliação e Instrução;
        III. Divisão de Fiscalização; 
        IV. Divisão de Controle Processual;
        V. Seção de Estudos, Orientação, Pesquisas e Divulgação ao Consumidor; 
       VI. Divisão Técnica;
      VII. Divisão de Apoio Administrativo; 
     VIII. Divisão de Orientação e de Atendimento ao Consumidor.

Art. 3°. A Coordenadoria Executiva será dirigida pelo Coordenador Executivo, sendo 
as atividades executadas supervisionadas por chefi as específi cas.

 
Art. 4°.  O Coordenador Executivo do PROCON – PONTA GROSSA e demais chefi as 

serão designados pelo Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES

Art. 5°.  À Coordenadoria Executiva do PROCON – PONTA GROSSA compete:

         I. exercer as responsabilidades fundamentais dos ocupantes de posições de 
direção e coordenação na administração direta do Poder Executivo, reportan-
do-se ao Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública;

        II. exercer a direção, a coordenação, a orientação, o controle e a supervisão das 
atividades da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PRO-
CON – PONTA GROSSA, objetivando o cumprimento de suas fi nalidades, defi -
nir o planejamento dos trabalhos de cada unidade ou setor, aprovar e autorizar 
execução;

       III. zelar pelo cumprimento da Lei Municipal nº 10.653, de 27/07/2011 e da Lei 
Federal nº 8.078/90 e seu regulamento, o Decreto Federal nº 2.181/97 e le-
gislação complementar, bem como expedir instruções e demais atos adminis-
trativos, com o intuito de disciplinar e manter em perfeito funcionamento os 
serviços do PROCON – PONTA GROSSA;

       IV. articular as políticas públicas municipais de proteção, orientação, defesa e 
educação do consumidor;

         V. homologar os resultados de audiências de conciliação;
       VI. julgar o procedimento administrativo fi xando multa;
      VII. conferir procuração para as medidas judiciais;
     VIII. requerer a instauração de inquéritos policiais;

       IX. aprovar o Cadastro de Defesa do Consumidor e autorizar a publicação das 
reclamações fundamentadas;

        X. baixar atos e normas administrativas visando, o bom andamento do PROCON 
– PONTA GROSSA, bem como aquelas necessárias à defesa do consumidor;

       XI. coordenar a divulgação das ações internas e externas de proteção e defesa do 
consumidor;

      XII. a elaboração e a participação na realização de pesquisas socioeconômicas e 
de registro estatístico de interesse dos consumidores;

     XIII. a elaboração de programas e projetos de caráter preventivo na área do consu-
midor;

     XIV. acompanhamento e controle de execução orçamentária;
      XV. o desenvolvimento de estudos sobre as normas reguladoras das relações de 

consumo;
     XVI. o incentivo à organização da sociedade civil para a defesa de seus direitos nas 

relações de consumo;
    XVII. a elaboração de material de divulgação do PROCON – PONTA GROSSA, bem 

como a confecção de material informativo e educativo sobre as relações de 
consumo;

   XVIII. a promoção de campanhas publicitárias na área de atuação do PROCON – 
PONTA GROSSA;

     XIX. controle de patrimônio e manutenção de material de consumo e de expediente;
      XX. promover atividade de cooperação técnica, operacional e fi nanceira com Ór-

gãos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e com entidades priva-
das, podendo, para tanto, fi rmar os respectivos instrumentos, exceto nos casos 
que demandar apreciação e autorização do Executivo Municipal;

     XXI. representar o PROCON – PONTA GROSSA, quando designado ou no cum-
primento de atividade própria do órgão, junto a entidades e órgãos públicos e 
privados, nacionais e estrangeiros, inclusive participando de eventos;

    XXII. promover intercâmbio com órgãos públicos e privados, nacionais e estrangei-
ros, inclusive participando de eventos;

   XXIII. promover intercâmbio com órgãos públicos e privados de defesa do consumi-
dor;

   XXIV. conceder entrevistas aos veículos de comunicação;
    XXV. proferir pareceres em processos decorrentes de ação fi scalizadora e reclama-

ção formalizada por consumidor;
  XXVI. decidir sobre os pedidos de informação, certidão, vistas de processo do con-

tencioso administrativo e quando necessário determinando seu arquivamento;
  XXVII. promover a propositura de ações, contestar, recorrer e acompanhar questões 

e processos judiciais patrocinados pelo PROCON-PONTA GROSSA, no cum-
primento de seu desiderato na defesa e proteção do consumidor, junto ao foro 
e órgão competentes, zelando pela regularidade e tempestividade dos atos;

XXVIII. desenvolver estudos sobre assuntos de maior complexidade jurídica, relativos 
à área de atuação da Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa do Consu-
midor – PROCON-PONTA GROSSA;

   XXIX. opinar acerca de pareceres emitidos pelas Divisões Constantes do art. 6° da 
Lei Municipal nº 10.653, de 27/07/2011, bem como, nos processos do conten-
cioso administrativos e demais expedientes;

   XXX. funcionar, no processo do contencioso administrativo, como instância de 
instrução e julgamento, dentro das regras fi xadas pela Lei nº 8.078/90, pelo 
Decreto Federal nº 2.181/97 e legislação complementar, bem como editar ato 
para instauração de procedimento preliminar de averiguação e processo admi-
nistrativo;

  XXXI. representar, em Juízo ou fora dele, o PROCON-PONTA GROSSA nos atos de 
sua responsabilidade;

 XXXII. decidir, sobre a aplicação de sanções administrativas, previstas na Lei nº 
8.078/90, seu regulamento e legislação complementar, aos infratores das nor-
mas de defesa do consumidor;

XXXIII. fi rmar certidões, notifi cações, representações e outros atos ofi ciais expedidos 
pelo PROCON-PONTA GROSSA;

XXXIV. encaminhar, para conhecimento dos órgãos competentes, as ocorrências de 
infrações às normas de defesa do consumidor que importem em sanções de 
natureza civil e penal, principalmente nos casos de interesse das agências 
reguladoras nacionais, estaduais e municipais;

 XXXV. elaborar e divulgar cadastro municipal de reclamações fundamentadas con-
tra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nº 
8.078/90;

XXXVI. deliberar sobre questões de ordem administrativa interna, zelando pelo perfeito 
funcionamento das unidades que integram o PROCON-PONTA GROSSA;

XXXVII. zelar pelo cumprimento deste Decreto e de outros atos pertinentes ao PRO-
CON-PONTA GROSSA;

XXXVIII. resolver os casos omissos deste Decreto, expedindo para este fi m os atos 
necessários;

XXXIX. exercer todas as atribuições que lhes sejam previstas na legislação federal, 
estadual e municipal;

      XL. promover e coordenar a execução de eventos, visando ao aperfeiçoamento 
e ao intercâmbio de experiências na área de atuação do PROCON-PONTA 
GROSSA;

     XLI. praticar os demais atos indispensáveis à execução dos objetivos do órgão;
    XLII. assinar todas as notifi cações do Órgão ou determinar as divisões constantes 

no art. 6° da Lei Municipal nº 10.653, de 27/07/2011 a assinatura das mesmas.

Parágrafo único. O Coordenador Executivo poderá criar comissões ou organizar equi-
pes de trabalho de duração temporária, com a fi nalidade de solucionar ques-
tões alheias à competência isolada dos setores.

Art. 6°.  À Divisão de Conciliação e Instrução, da Coordenadoria de Proteção e 
Defesa do Consumidor de Ponta Grossa PROCON – PONTA GROSSA 
compete:

         I. atender ao público e assessorar, quando solicitado, a realização de acordo en-
tre as partes envolvidas nas reclamações de consumo individuais ou coletivas, 
demais encaminhamentos;

        II. realização de audiências de conciliação, procedendo-se aos registros, cele-
brando-se termo de acordo e demais encaminhamentos que o momento pro-
cessual demandar;

        III. solicitar o comparecimento das partes envolvidas para esclarecimento, forma-
lizando, quanto possível, acordos ou conciliações, mediante a lavratura em 
termo próprio;

        IV. a orientação, o recebimento e a instrução inicial das reclamações efetuadas 
pelos consumidores ou por seus representantes legais, apresentadas pes-
soalmente, por carta, telegrama, fac-símile, e-mail, ou qualquer outro meio de 
comunicação;

        V. o pronunciamento em caráter preliminar, sobre a documentação necessária a 
instauração de procedimentos administrativos, comunicando ao consumidor as 
faltas e medidas necessárias à perfeita instrução de seus interesses;

       VI. o recebimento e a remessa de reclamação à Coordenadoria Executiva 
sobre a existência de direito lesado ou ameaçado, e da necessidade da 
lavratura de auto de infração e da aplicação das sanções previstas no 
Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Federal nº 2.181/97 e legislação 
correlata;

      VII. a tentativa, via telefone, de solucionar confl itos no interesse dos consumidores;
     VIII. o encaminhamento do consumidor para abertura de reclamação;
       IX. a marcação e a realização de audiências de conciliação entre os consumidores 

e fornecedores;
        X. o envio à Coordenadoria Executiva de notifi cação para consumidores e forne-

cedores, de acordo com o tipo de reclamação, para tentativa de solução entre 
as partes confl itantes, ou solicitação de quaisquer informações ou esclareci-
mentos;

       XI. a lavratura, em termo próprio, da realização de audiência de conciliação, in-
dicando a presença ou não de consumidores e fornecedores, e o resultado 
alcançado no procedimento;

      XII. o desempenho de outras atividades correlatas.
Art. 7°. À Divisão de Fiscalização, da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consu-

midor de Ponta Grossa PROCON – PONTA GROSSA compete:
     I. planejar, programar, coordenar e executar as ações de fi scalização para 

aferimento de preços, abastecimento, qualidade, quantidade, origem, carac-
terísticas, composição, garantia, prazo de validade e segurança de produtos 
e serviços, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, do 
patrimônio, da informação e do bem-estar do consumidor, bem como os riscos 
que apresentem;

II. lavrar peças fi scais, auto de infração, termo de constatação, termo de depósito, 
termo de apreensão e demais expedientes pertinentes, contra quaisquer pes-
soas físicas ou jurídicas que infrinjam os dispositivos do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor; atos da autoridade competente e legislação comple-
mentar que visem proteger as relações de consumo;

III. efetuar diligências e vistorias, visando subsidiar com informações os processos 
de denúncias ou reclamações de consumidores;

IV. propor e executar operações especiais de fi scalização, em conjunto com ou-
tros órgãos e entidades federais, estaduais e municipais;

V. providenciar o encaminhamento de expedientes a outros órgãos de fi scaliza-
ção, visando informá-los de possíveis irregularidades detectadas, relativas às 
suas áreas de atuação;

VI. receber e aferir a veracidade de reclamações e denúncias e prestar informa-
ções em processos submetidos ao seu exame;

VII. providenciar, quando necessário, a realização de testes, análises, diagnósti-
cos, através de órgãos e/ou entidades conveniados, visando à apuração e à 
solução de questões, envolvendo as denúncias e consultas recebidas;

VIII. elaborar e disponibilizar dados estatísticos sobre suas atividades;
IX. elaborar e disponibilizar pesquisas segmentadas, objetivando informação e 

orientação ao consumidor, diretamente ou através de convênios com entida-
des de ensino, órgãos ou entidades federais, estaduais e municipais;

X. desenvolver outras atividades compatíveis com suas atribuições ou que forem 
designadas pelo Coordenador Executivo;

XI. a instrução preliminar dos procedimentos administrativos, autuando quan-
do constatadas práticas infrativas previstas na Lei Municipal nº 10.653, de 
27/07/2011 e na Lei Federal nº 8.078/90, bem como do Decreto Federal nº 
2.181/97, e ainda da Legislação de natureza consumerista ou outra que em 
seu texto atribua competência para o Órgão Municipal de Defesa do Consumi-
dor;

XII. a verifi cação da procedência de denúncia ou reclamação apresentada pelo 
consumidor, incluindo a lavratura de autos relacionados ao ato praticado de 
acordo com o Decreto Federal nº 2.181/97;

XIII. o desempenho de outras atividades correlatas.
Art. 8°.  À Divisão de Controle Processual, da Coordenadoria de Proteção e Defesa do 

Consumidor de Ponta Grossa PROCON – PONTA GROSSA desenvolverá os 
serviços de Cartório competindo-lhe:

         I. manter arquivadas ordenadamente, cópias das decisões de 1ª e 2ª instâncias 
prolatadas nos processos contenciosos oriundos de fi scalização e reclamação, 
utilizando-as como subsídios para desempenho de suas funções;

         II. nos casos de competência do PROCON-PONTA GROSSA, adotar os encami-
nhamentos pertinentes pré-conciliação; instauração e autuação de processo; 
distribuir processos para julgamento e para admissibilidade dos recursos; aferir 
cumprimento de prazos; dar cumprimento aos despachos e decisões do Coor-
denador Executivo;

       III. acompanhar com zelo o registro e o fl uxo de processos perante o Cartório, 
imprimir celeridade na movimentação dos feitos, objetivando rapidez na com-
posição dos confl itos submetidos ao crivo do órgão;

       IV. receber, controlar e distribuir expedientes e processos administrativos sobre 
relação de consumo, promover diligências à célere resolução dos confl itos 
submetidos à apreciação do órgão, bem como informar sobre a tramitação dos 
processos às partes interessadas;

        V. expedir notifi cação a consumidores e fornecedores, emitir certidões, solicitar, 
quando necessário e mediante despacho da autoridade competente, o concur-
so de entidade de notória especialização e de órgãos e entidades da União, do 
Distrito Federal, de outros Estados e dos Municípios e requisição dos órgãos 
e entidades do Município de Ponta Grossa, para consecução dos objetivos 
do PROCON-PONTA GROSSA, no cumprimento de seu desiderato, mediante 
despacho do Coordenador Executivo ou da autoridade recursal;

       VI. organizar, registrar e atualizar cadastro de Reclamações Fundamentadas, 
atendidas e não atendidas contra fornecedores de produtos e serviços; contra 
pessoas físicas e jurídicas com processos de autos de infração, na forma da 
legislação; e encaminhar as decisões não cumpridas, para inscrição em Dívida 
Ativa Municipal;

      VII. arquivar os processos administrativos fi ndos e mantê-los a salvo durante o 
prazo de prescrição legal;

     VIII. prover, sistematicamente, o cadastro de defesa do consumidor de forma a 
possibilitar, aos interessados, informações claras e precisas sobre as pessoas 
físicas ou jurídicas inscritas no mesmo, bem como de histórico de ocorrências 
e número dos processos oriundos de reclamação e de autuação fi scal;

       IX. prestar aos interessados informações sobre os dados constantes do cadastro 
e, se solicitado para corrigir eventual erro de assentamento, proceder dentro 
do prazo legal;

        X. providenciar a emissão de certidões, a serem fi rmadas pelo Coordenador Exe-
cutivo, sobre a inscrição ou não de fornecedores de bens e serviços no cadas-
tro para os fi ns devidos, fazendo constar, inclusive, processos em andamento, 
se houver;

       XI. subsidiar processos de reclamação e de autuação fi scal, instruindo os mesmos 
com certidão de reincidência e antecedentes, por parte do reclamado ou autua-
do;

      XII. tomar as providências necessárias, junto ao órgão competente, para inscrição 
na dívida ativa dos débitos que não forem pagos por infratores, nos prazos 
legais;

     XIII. realizar o serviço de protocolo do Órgão, mantendo atualizada a informação 
sobre a tramitação de processos e demais documentos;

     XIV. desenvolver outras atividades compatíveis com as suas atribuições ou que 
forem designadas pelo Coordenador Executivo;

      XV. repassar ao Coordenador Executivo, para divulgação periódica, relação dos 
fornecedores de bens e/ou serviços inscritos no cadastro de reclamações 
fundamentadas, bem como as pessoas físicas e jurídicas com processos de 
autos de infração, objetivando informar a performance das segmentações de 
consumo;

    XVI. realizar audiências de conciliação, procedendo-se aos registros, celebrando-
-se termo de acordo e demais encaminhamentos que o momento processual 
demandar;

    XVII. solicitar o comparecimento das partes envolvidas para esclarecimento, forma-
lizando, quando possível, acordos ou conciliações, mediante a lavratura de 
termo próprio;

   XVIII. desenvolver outras atividades compatíveis com as suas atribuições ou que 
forem designadas pelo Coordenador Executivo.

Art. 9°.  À Seção de Estudos, Orientação, Pesquisa e Divulgação ao Consumidor, da 
Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Ponta Grossa PRO-
CON – PONTA GROSSA compete:

         I. a promoção de estudos e pesquisas que possibilitem no município o aperfei-
çoamento dos recursos institucionais e legais, genéricos ou específi cos, de 
proteção ao consumidor;

        II. elaborar e disponibilizar dados estatísticos sobre suas atividades;
       III. a tentativa, via telefone, de solucionar confl itos no interesse dos consumidores;
       IV. desenvolver outras atividades compatíveis com as suas atribuições ou que 

forem designadas pelo Coordenador Executivo.
        V. o desempenho de outras atividades correlatas.

Art.10.    À Divisão de Apoio Administrativo, da Coordenadoria de Proteção e 
Defesa do Consumidor de Ponta Grossa PROCON – PONTA GROSSA 
compete:

         I. assessorar, quando solicitado, a realização de acordo entre as partes envolvi-
das nas reclamações de consumo individuais ou coletivas, demais encaminha-
mentos;

        II. a orientação, o recebimento e a instrução inicial das reclamações efetuadas 
pelos consumidores ou por seus representantes legais, apresentadas pes-
soalmente, por carta, telegrama, fac-símile, e-mail, ou qualquer outro meio de 
comunicação;

       III. o pronunciamento em caráter preliminar, sobre a documentação necessária a 
instauração de procedimentos administrativos, comunicando ao consumidor as 
faltas e medidas necessárias à perfeita instrução de seus interesses;

       IV. o recebimento e a instauração de procedimento administrativo em face de 
qualquer notícia de lesão ou ameaça de lesão a direito de consumidor em uma 
dada relação de consumo com a autorização da Coordenação Executiva;

        V. o recebimento e a remessa de reclamação à Coordenadoria Executiva 
sobre a existência de direito lesado ou ameaçado, e da necessidade da 
lavratura de auto de infração e da aplicação das sanções previstas no 
Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Federal nº 2.181/97 e legislação 
correlata;

       VI. a orientação e a tentativa de solução, via telefone, dos atendimentos realiza-
dos pelo serviço DISQUE PROCON 0800-6451250; 

      VII. a tentativa, via telefone, de solucionar confl itos no interesse dos consumidores;
     VIII. o encaminhamento do consumidor para abertura de reclamação;
       IX. a marcação e a realização de audiências de conciliação entre os consumidores 

e fornecedores;
        X. o envio à Coordenadoria Executiva de notifi cação para consumidores e forne-

cedores, de acordo com o tipo de reclamação, para tentativa de solução entre 
as partes confl itantes, ou solicitação de quaisquer informações ou esclareci-
mentos;

       XI. a lavratura, em termo próprio, da realização de audiência de conciliação, in-
dicando a presença ou não de consumidores e fornecedores, e o resultado 
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alcançado no procedimento;
      XII. o encaminhamento ao Coordenador Executivo do PROCON – PONTA GROS-

SA das reclamações, cujas audiências de conciliação tenham sido realizadas, 
para os procedimentos devidos;

     XIII. o encaminhamento das investigações preliminares por indicação da autorida-
de competente, cabendo para tanto, requisitar aos fornecedores informações 
sobre as questões investigadas, resguardado o segredo industrial, conforme 
Lei Municipal nº 10.653, de 27/07/2011 e § 4° do artigo 55 da Lei nº 8.078/90 e 
posterior envio ao Coordenador Executivo do PROCON – PONTA GROSSA;

     XIV. desenvolver as atividades de planejamento, pesquisa, controle, avaliação de 
qualidade de atendimento; sugerir, desenvolver e implantar programas, visan-
do modernizar e aperfeiçoar o funcionamento do órgão;

      XV. reunir e analisar, sistematicamente, dados estatísticos das atividades do PRO-
CON-PONTA GROSSA com os indicadores necessários para a informação, 
controle geral e avaliação dos projetos, programas e atividades do órgão;

    XVI. organizar acervo jurídico para consultas, mantendo-o atualizado na biblioteca 
do órgão;

   XVII. sugerir ao Coordenador Executivo a elaboração de minutas de portarias, con-
vênios, contratos e de outros atos administrativos, necessários à adequada e 
fi el execução dos objetivos do PROCON-PONTA GROSSA na defesa e prote-
ção dos direitos do consumidor;

  XVIII. subsidiar, sistematicamente, a área do atendimento e fi scalização com infor-
mações atualizadas sobre a defesa dos direitos dos consumidores;

    XIX. preparar manuais de procedimentos, formulários, tabelas e outros documen-
tos, visando subsidiar as atividades desenvolvidas pelas demais unidades;

     XX. controlar a movimentação e freqüência de pessoal, mantendo atualizados os 
dados funcionais dos servidores para os fi ns devidos;

    XXI. registrar e controlar material permanente e de consumo utilizados pelo PRO-
CON-PONTA GROSSA;

   XXII. proceder, periodicamente ao inventário de todos os bens móveis e imóveis 
colocados à disposição do Órgão, bem como, inventário compartilhado e acau-
telamento de bens, quando entregue para uso de servidor de cada unidade do 
PROCON-PONTA GROSSA;

  XXIII. executar os serviços de expediente do PROCON-PONTA GROSSA, bem como 
a digitação, e reprografi a de documentos;

  XXIV. manter organizado e atualizado arquivo contendo processos, legislação, pu-
blicação de atos normativos, matérias divulgadas pela imprensa referente ao 
PROCON e demais documentos de interesse do Órgão;

   XXV. guardar, manter em perfeito estado de conservação e funcionamento, veículos, 
equipamentos, máquinas, telefones, móveis e utensílios e demais equipamen-
tos utilizados pelo Órgão;

 XXVI. supervisionar os serviços de transportes, zelando pela manutenção da frota de 
veículos, bem como manter rigoroso controle sobre documentação, despesas 
com ofi cina, combustíveis, regularidade e zelo do condutor no uso de veículo, 
dentre outros cuidados;

 XXVII. supervisionar os serviços de copa e zeladoria do Órgão;
XXVIII. supervisionar serviços de vigilância das instalações do Órgão;
  XXIX. desenvolver outras atividades compatíveis com as suas atribuições ou que 

forem designadas pelo Coordenador Executivo;
   XXX. o desempenho de outras atividades correlatas.
Art.11. À Divisão Técnica, da Coordenadoria de Proteção e Defesa do 

Consumidor de Ponta Grossa PROCON – PONTA GROSSA compete:
         I. prestar assessoramento ao Coordenador Executivo e às unidades nas ques-

tões relacionadas com o planejamento estratégico, informatização, otimização 
e maximização das atividades;

        II. realizar estudos e pesquisas com o objetivo de aperfeiçoar os procedimentos 
de atendimento, orientação e encaminhamento dos consumidores e de fi scali-
zação aos infratores das normas de defesa do consumidor;

       III. emitir Instruções Técnicas sobre matérias, submetidas ao seu exame, no âm-
bito das ações judiciais e dos processos do contencioso administrativo;

       IV. formular, sempre que for o caso, representações em favor do consumidor, a se-
rem impetradas pela direção do PROCON-PONTA GROSSA, perante órgãos 
e/ou entidades da União, Estado e Município;

        V. proferir pareceres em processos decorrentes de ação fi scalizador e recla-
mação formalizada por consumidor, sugerindo, ao Coordenador Executivo, a 
procedência ou improcedência de peça fi scal ou da reclamação, bem como as 
penas aplicáveis, quando for o caso, na forma da lei e dos regulamentos;

       VI. cuidar da redação de expedientes Jurídicos, para encaminhamento de ques-
tões na busca de informações e soluções, objeto de autuação, denúncia e/ou 
reclamação; quando demandar concurso de entidade de notória especializa-
ção e de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e requisição dos órgãos e entidades do Município de Ponta Grossa, 
para consecução dos objetivos do PROCON-PONTA GROSSA no cumprimen-
to de seu desiderato;

      VII. o encaminhamento das investigações preliminares por indicação da autorida-
de competente, cabendo para tanto, requisitar aos fornecedores informações 
sobre as questões investigadas, resguardado o segredo industrial, conforme 
Lei Municipal nº 10.653, de 27/07/2011 e § 4° do artigo 55 da Lei nº 8.078/90 e 
posterior envio ao Coordenador Executivo do PROCON – PONTA GROSSA;

     VIII. desenvolver e aprofundar estudos sobre as matérias de maior complexidade 
Jurídica abrangidas pela órbita de competência do PROCON-PONTA GROS-
SA;

       IX. emitir Instruções Técnicas ou Pareceres, preparar despachos, minutas e ou-
tras atividades que se caracterizem como assessoramento técnico à execu-
ção, controle e avaliação das atividades do PROCON-PONTA GROSSA;

        X. acompanhar o andamento de questões e processos de interesse do PROCON-
-PONTA GROSSA junto a foros, tribunais e órgãos competentes;

       XI. promover, através do Serviço de Fiscalização, diligências para apuração e/ou 
constatação da veracidade dos fatos constantes em processo administrativo;

      XII. comunicar aos interessados as soluções adotadas para cada caso, encami-
nhando-se obrigatoriamente cópia da decisão;

     XIII. sugerir ao Coordenador Executivo súmulas de interpretação técnica sobre 
questões reiteradamente submetidas por consumidores ao PROCON-PONTA  
GROSSA, visando uniformizar os procedimentos internos do Órgão;

     XIV. desenvolver outras atividades compatíveis com as suas atribuições ou que 
forem designadas pelo Coordenador Executivo;

      XV. sugerir ao Coordenador Executivo a elaboração de súmulas de orientação téc-
nica sobre questões submetidas ao PROCON-PONTA GROSSA;

     XVI. acompanhar e controlar os trabalhos nas diversas etapas de atendimento jurí-
dico ao consumidor e dos processos administrativos;

   XVII. o desempenho de outras atividades correlatas.
Art.12.    À Divisão de Orientação e de Atendimento ao Consumidor, da 

Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Ponta Grossa 
PROCON – PONTA GROSSA compete:

         I. prestar assessoramento ao Coordenador Executivo e às unidades nas ques-
tões relacionadas com o planejamento estratégico, informatização, otimização 
e maximização das atividades;

        II. atender ao público e assessorar, quando solicitado, a realização de acordo en-
tre as partes envolvidas nas reclamações de consumo individuais ou coletivas, 
demais encaminhamentos;

       III. a orientação, o recebimento e a instrução inicial das reclamações efetuadas 
pelos consumidores ou por seus representantes legais, apresentadas pes-
soalmente, por carta, telegrama, fac-símile, email, ou qualquer outro meio de 
comunicação;

         IV. o pronunciamento em caráter preliminar, sobre a documentação necessária a 
instauração de procedimentos administrativos, comunicando ao consumidor as 
faltas e medidas necessárias à perfeita instrução de seus interesses;

          V. o recebimento e a instauração de procedimento administrativo em face de 
qualquer notícia de lesão ou ameaça de lesão a direito de consumidor em uma 
dada relação de consumo com a autorização da Coordenação Executiva;

        VI. o recebimento e a remessa de reclamação à Coordenadoria Executiva 
sobre a existência de direito lesado ou ameaçado, e da necessidade da 
lavratura de auto de infração e da aplicação das sanções previstas no 
Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Federal nº 2.181/97 e legislação 
correlata;

        VII. a orientação e a tentativa de solução, via telefone, dos atendimentos realiza-
dos pelo serviço DISQUE PROCON;

      VIII. a tentativa, via telefone, de solucionar confl itos no interesse dos consumidores;
        IX. o encaminhamento do consumidor para abertura de reclamação;
         X. a marcação e a realização de audiências de conciliação entre os consumidores 

e fornecedores;
        XI. o envio à Coordenadoria Executiva de notifi cação para consumidores e forne-

cedores, de acordo com o tipo de reclamação, para tentativa de solução entre 
as partes confl itantes, ou solicitação de quaisquer informações ou esclareci-
mentos;

       XII. o desempenho de outras atividades correlatas.
Art. 13.  Os Serviços de Atendimento ao público do PROCON – PONTA GROSSA, se-

rão desenvolvidos por estagiários e/ou funcionários de carreira do município, 
designados pelo Coordenador Executivo, competindo-lhes:

           I. promover e zelar pelo bom atendimento ao consumidor, prestar, por telefo-
ne ou pessoalmente, informações, orientações e esclarecimentos inerentes à 
proteção e defesa dos seus direitos e, no caso de questão de competência de 
outro ente, encaminhá-lo ao órgão consentâneo;

          II. instruir o consumidor sobre os procedimentos e documentação necessária 
para a formalização de reclamações ou denúncias;

         III. registrar, em formulário próprio, as consultas, reclamações e denúncias apre-
sentadas, formalizando processos específi cos, devidamente protocolados;

         IV. observar rigorosamente os dispositivos legais em vigor, bem como cumprir as 
instruções normativas pertinentes, visando ao perfeito atendimento dos consu-
midores;

          V. desenvolver outras atividades compatíveis com as suas atribuições ou que 
forem designadas pelo Coordenador Executivo.

Art. 14. Os servidores, cujas atribuições não foram especifi cadas neste Decreto, além 
de caber-lhe cumprir as ordens, determinações e instruções superiores e for-
mular sugestões visando ao aperfeiçoamento do trabalho, cumpre-lhes tam-
bém observar as prescrições legais e regulamentares, executando com zelo e 
efi ciência as tarefas que lhes sejam confi adas. 

CAPITULO IV
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 15.  A fi scalização das relações de consumo de que tratam a Lei Federal nº 8.078, 
de 1990, o Decreto Federal de nº 2.181, de 1997, a Lei Municipal nº 10.653, 
de 2011 e demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o 
Município de PONTA GROSSA pela Coordenadoria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor.

Parágrafo único: A Fiscalização será efetuada por agentes fi scais, ofi cialmente de-
signados, vinculados ao PROCON-PONTA GROSSA, devidamente creden-
ciados, mediante Cédula de Identifi cação Fiscal, devidamente rubricadas pelo 
Coordenador Executivo, conforme modelo adotado pela Coordenadoria do 
PROCON.

Art. 16. Sem exclusão da responsabilidade dos órgãos que compõem o SNDC, os 
agentes de que trata o artigo anterior responderão pelos atos que praticarem, 
quando investidos da ação fi scalizadora.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. Aos ocupantes de posição de chefi a, em todos os níveis compete a direção e 
a coordenação das atividades inerentes à unidade que lhe for afeta, bem como 
as responsabilidades fundamentais defi nidas em Lei.

Art. 18. Em caso de impedimento no cumprimento de suas fi nalidades, fi ca o PRO-
CON – PONTA GROSSA, através de seus agentes competentes, autorizado a 
requisitar o emprego de força policial.

Art. 19.  O PROCON-PONTA GROSSA poderá requisitar, sem qualquer ônus, as perí-
cias necessárias ao cumprimento das disposições do presente Decreto, dos 
órgãos ofi ciais do Município, atendendo o disposto neste Decreto, na Lei nº 
8.078/90, Decreto Federal nº 2181/97 e legislação complementar que visem à 
defesa dos direitos do consumidor.

     § 1°. A perícia de que trata este artigo será determinada a critério do PROCON - 
PONTA GROSSA;

     § 2°. Na impossibilidade de execução da perícia por laboratório ofi cial do município, 
deverão as partes arcar com as custas das mesmas.

Art. 20. Poderão ser aplicados os valores do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos 
Difusos no custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos neces-
sários à instrução de inquérito civil ou procedimento investigatório preliminar 
instaurado para a apuração de fato ofensivo ao interesse difuso ou coletivo, de-
vendo ser observadas as regras constantes na Lei Municipal nº 10.653/2011.

Art. 21.  No âmbito de sua competência, o Coordenador Executivo da Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor poderá baixar instruções ad-
ministrativas visando o bom desempenho das atividades do Órgão.

Art. 22. O Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública poderá baixar ins-
truções complementares necessárias ao fi el cumprimento deste Regimento 
Interno. 

_____________________________________________________________________
D E C R E T O  Nº  9. 4 8 3, de 26/11/2014

Aprova o Regulamento para os Procedi-
mentos Administrativos da Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa do Con-
sumidor – PROCON – PONTA GROSSA.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Federal n° 8078/1990, e do Decreto 
Federal n° 2181/1997, bem como nos termos do artigo 35 da Lei Municipal n° 10.653, 
de 27 de julho de 2011, e tendo em vista o contido no protocolado n° 2250352/2014, 

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aprovado o Regulamento para os Procedimentos Administrativos da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON- 
PONTA GROSSA, nos termos do anexo deste Decreto.

Art. 2°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n. 
5.364, de 19/08/2011.

 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 26 de novembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT 
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos

ANEXO DO DECRETO N° 9.483/2014
REGULAMENTO PARA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA COORDE-
NADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON – 
PONTA GROSSA.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON- 
PONTA GROSSA, órgão integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Ci-
dadania e Segurança Pública, no desempenho de suas funções e atribuições 
legais deverá observar para a tramitação dos procedimentos administrativos 
que instaurar, o disposto neste regulamento.

Art. 2°.  Para os fi ns deste Decreto, considera-se:
         I. cadastro: o resultado dos registros feitos pelo PROCON-PONTA GROSSA de 

todas as reclamações fundamentadas atendidas e não atendidas contra forne-
cedores;

        II. reclamação fundamentada atendida: aquela que acolhe o pedido, aceito pelo 
órgão e nos limites das disposições legais aplicáveis, pela resolução do caráter 
coletivo e difuso da questão de consumo apresentada e pela satisfação do 
consumidor; e

       III. reclamação fundamentada não atendida: a notícia de lesão ou ameaça a di-
reito de consumidor analisada pelo PROCON-PONTA GROSSA, em processo 
administrativo, considerada procedente, por decisão defi nitiva.

Seção I
Das Finalidades e Competências

Art. 3º. À Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON – 
PONTA GROSSA, sem prejuízo do disposto na Lei Municipal nº 10.653, de 27 
de julho de 2011, e do disposto do Decreto n° 9.482, de 26/11/2014, compreen-
de todo o território do Município de Ponta Grossa, competindo-lhe fi scalizar, 
autuar, apurar e punir infrações à Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa 
do Consumidor e ao Decreto Federal nº 2.181/97 e demais normas Federais, 
Estaduais e Municipais concernentes ao consumo.

Art. 4°. Os procedimentos administrativos instaurados no âmbito do PROCON – PON-
TA GROSSA orientar-se-ão pelos princípios da moralidade, simplicidade, infor-
malidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, 

a conciliação entre as partes.
Parágrafo Único: Os procedimentos instaurados no âmbito do PROCON – PONTA 

GROSSA deverão assegurar aos reclamados o contraditório e a ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes, regendo-se os seus agentes pelos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, além de 
outros previstos na Constituição Federal.

Seção II
Do Compromisso de Ajustamento

Art. 5°. O PROCON – PONTA GROSSA poderá celebrar compromissos de ajustamen-
to de conduta às exigências legais, nos termos do § 6°, Art. 5º da Lei nº 7.347, 
de 24 de julho de 1985 e Art. 5° da Lei Municipal nº 10.653/2011, na órbita de 
sua competência.

    § 1°. A celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que outro, des-
de que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por quaisquer pessoas 
jurídicas de direito público integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Con-
sumidor e Sistema – SNDC ou do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor 
– SMDC.

    § 2°. A qualquer tempo, o PROCON – PONTA GROSSA poderá, diante de novas 
informações ou se assim as circunstâncias o exigirem, retifi car ou comple-
mentar o acordo fi rmado, determinando outras providências que se fi zerem 
necessárias, sob pena de invalidade imediata do ato, dando-se seguimento ao 
procedimento administrativo eventualmente arquivado.

    § 3°. O compromisso de ajustamento conterá entre outras, cláusulas que estipulem 
condições sobre:

         I. obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às exigências legais, no pra-
zo ajustado;

        II. pena pecuniária, diária, pelo descumprimento do ajustado, levando-se em con-
ta os seguintes critérios:

        a) o valor global da operação investigada;
        b) o valor do produto ou serviço em questão;
        c) os antecedentes do infrator;
        d) a situação econômica do infrator.

       III. ressarcimento das despesas de investigação da infração e instrução do proce-
dimento administrativo.

    § 4°. A celebração do compromisso de ajustamento suspenderá o curso do proces-
so administrativo, se instaurado, o qual somente será arquivado após atendi-
das todas as condições estabelecidas no respectivo termo. 

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO, DAS PRÁTICAS INFRATIVAS E DAS PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS

Seção I
Da Fiscalização

Art. 6°.  A fi scalização das relações de consumo de que tratam a Lei Federal nº 8.078, 
de 1990, o Decreto Federal nº 2.181, de 1997, a Lei Municipal nº 10.653, de 
2011 e demais normas de defesa do consumidor será exercida em todo o Muni-
cípio de PONTA GROSSA pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor.

Art. 7°. A Fiscalização será efetuada por agentes fi scais, ofi cialmente designados, vin-
culados ao PROCON-PONTA GROSSA, devidamente credenciados, mediante 
Cédula de Identifi cação Fiscal, devidamente rubricadas pelo Coordenador 
Executivo, conforme Anexo I, deste regulamento.

Art. 8°. Sem exclusão da responsabilidade dos órgãos que compõem o SNDC, os 
agentes de que trata o artigo anterior responderão pelos atos que praticarem, 
quando investidos da ação fi scalizadora.

Seção II
Das Práticas Infrativas

Art. 9°.  São consideradas práticas infrativas aquelas constantes da Seção II e III, do 
Capítulo III, do Decreto Federal nº 2.181/97.

Seção III
Das Penalidades Administrativas

Art. 10.  A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078/90, no Decreto nº 
2.181/97, na Lei Municipal nº 10.653/2011 e nas demais normas de defesa 
do consumidor, constitui prática infrativa e sujeitará o infrator às seguintes 
penalidades, previstas na Seção III do Capítulo III do mencionado Decreto, 
que poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, inclusive de forma 
cautelar, antecedente, ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo 
das de natureza civil, penal e das defi nidas em normas específi cas:

         I. multa;
        II. apreensão do produto;
       III. inutilização do produto;
       IV. cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
        V. proibição de fabricação do produto;
       VI. suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;
      VII. suspensão temporária de atividade;
     VIII. revogação de concessão ou permissão de uso;
       IX. cassação de licença de estabelecimento ou de atividade;
        X. interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou atividade;
       XI. intervenção administrativa;
     XII. imposição de contrapropaganda.
    § 1º.  Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas 

que por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se 
benefi ciar.

    § 2º.  As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se à poste-
rior confi rmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de 
sua competência.

 
Seção IV
Da Multa

Art. 11.  A fi xação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Con-
sumidor, dentro dos limites legais de 200 a 3.000.000 de UFIR’s, será feita de 
acordo com a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos 
consumidores, à vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômi-
ca do fornecedor.

    § 1º.  A multa mínima é estabelecida pela Lei Federal nº 8.078/90, no parágrafo único 
do Artigo 57, em 200 UFIR’s, sobre as quais incidirão os demais coefi cientes 
multiplicadores, sendo que a multa máxima não ultrapassará 3.000.000 UFIR’s 
conforme o também regulado pela Lei Federal nº 8.078/90.

    § 2º.  O cálculo da multa será elaborado levando em consideração o dano causado, 
entretanto, o porte econômico da empresa terá peso fundamental, sendo este 
defi nido pela sua Receita Operacional Bruta anual ou anualizada, cujo relatório 
é de responsabilidade do Fornecedor Réu, que deverá apresentá-lo no prazo 
de impugnação do processo Administrativo, impreterivelmente.

    § 3º.  Caso a empresa fornecedora não apresente o relatório no prazo estipulado, o 
órgão aferirá o porte através das publicações à disposição do público em geral, 
e caso não seja possível, fi cará a critério do órgão estimar a mesma.

    § 4º.  Considerar-se-á como receita operacional bruta ou anual ou atualizada, con-
forme defi nição do Ministério da Fazenda, como a receita auferida no ano com 
o produto da venda de bens e serviços da pessoa jurídica, nos mercados inter-
no e externo.

    § 5º.  Na hipótese de início de atividades no próprio ano calendário, os limites re-
feridos no artigo anterior serão proporcionais ao número de meses em que a 
pessoa jurídica ou fi rma individual houver exercido atividade, desconsideradas 
as frações de meses. Nos casos de empresas em fase de implantação, será 
considerada a projeção anual de vendas utilizadas no empreendimento, levan-
do-se em consideração a capacidade total instalada.

        a) quando a empresa for controlada por outra empresa ou pertencer a um 
grupo econômico, poderá o PROCON – PONTA GROSSA considerar a 
classifi cação do porte da empresa com base na receita operacional bruta 
consolidada;

        b) não deverá ser considerado se o causador do dano é uma fi lial, e sim o 
CNPJ em sua parte principal. 

Art. 12.  Para fi ns de aplicação deste dispositivo legal, levando em consideração a si-
tuação econômica da empresa, fi cam denominadas como:

        a) Microempresa (ME): Pessoa Jurídica registrada no Ministério da Fazenda 
como tal, com receita operacional bruta de R$ 240.000,00 (duzentos e quaren-
ta mil reais). Caso a mesma não tenha o referido registro, deve ser considera-
da apenas sua receita operacional bruta.

        b) Empresa de Pequeno Porte (EPP): Pessoa Jurídica que aufere, em cada ano 
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calendário, receita operacional bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatro-
centos mil reais).

        c) Pequena Empresa: Pessoa Jurídica que aufere, em cada ano calendário, re-
ceita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 2.400.000,00 (dois 
milhões e quatrocentos mil reais) e inferior ou igual a R$ 10.500.000,00 (dez 
milhões e quinhentos mil reais).

        d) Média Empresa: Pessoa Jurídica cuja receita operacional bruta anual ou anua-
lizada é superior a R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) e  
igual ou inferior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

        e) Grande Empresa: Pessoa Jurídica cuja receita operacional bruta anual ou 
anualizada é superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

Art. 13.  Para o cálculo da multa, primeiro, deve-se calcular a pena base, depois levar-
-se-ão em consideração as circunstâncias atenuantes, então as circunstâncias 
agravantes, para que somente a partir deste cálculo se chegue ao valor fi nal 
da multa.

    § 1º.  A pena base será calculada através de fórmula matemática, sendo ela:
PB = (MM x IG x ED x SE x VA), sendo

PB: Pena base;
MM: Valor mínimo da multa, conforme estipulado pelo Código de Defesa do Consu-

midor, no total de R$ 212,82 (duzentos e doze reais, oitenta e dois centavos);
IG: Índice de gravidade;
ED: Índice de extensão do dano;
SE: Situação econômica da empresa a ser autuada;
VA: Vantagem auferida

         I. para apurar o Índice de Gravidade (IG), será dividido em três grupos, I, II e III,  
e dever-se-á levar em consideração a tabela abaixo:
GRAVIDADE MULTIPLICADOR – IG
GRUPO I 1
GRUPO II 2
GRUPO III 3

         II. para apurar a Extensão do Dano (ED), as infrações serão graduadas de acor-
do com a tipifi cação a seguir, entendendo-se como caráter difuso quando não 
se puder mensurar com precisão a quantidade de consumidores lesados:
Extensão do dano Multiplicador – ED
Infração de caráter individual Todas as empresa = 1

Infração de caráter Coletivo

Micro Empresa = 1
Empresa de Pequeno Porte = 5
Pequena, Média e Grande Empresa 
= 10

Infração de caráter Difuso

Micro Empresa = 1
Empresa de Pequeno Porte = 10
Pequena Empresa = 15
Média Empresa e Grande Empresa 
= 20

        III.  para apurar a Situação Econômica (SE) da empresa, será auferida de acordo 
com os multiplicadores indicados na Tabela de Classifi cação das Empresas 
pela Receita Operacional Bruta – Índice “SE”, anexa a este Decreto (anexo II);

        IV.  para apurar a Vantagem Auferida (VA) será medida de acordo com o tipo 
de infração, subdividindo-se em caráter individual, caráter coletivo e caráter 
difuso, anexa a este Decreto (anexo III).

Subseção I 
Infrações Consideradas Graves

Art. 14.  Consideram-se infrações graves:
         I. todas as mencionadas no Artigo 6º, da Lei Federal n. 8.078/1990;
        II. ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, pre-

cisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características como:  
quantidade,  preço, condições de pagamento, juros, encargos, garantia, entre 
outros dados relevantes;

       III. realizar práticas abusivas como:
        a) recusar atendimento às demandas dos Consumidores, na exata medida de 

suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com usos e 
costumes;

        b) recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem 
se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os ca-
sos de intermediação regulados em leis especiais;

        c) elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços;
        d) aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 

estabelecido;
        e) deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a 

fi xação de seu termo inicial a seu exclusivo critério;
       IV. deixar de fornecer prévia e adequadamente ao consumidor, nas vendas a pra-

zo, informações obrigatórias sobre as condições do crédito ou fi nanciamento;
        V. omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas, por telefone ou reembolso postal, o 

nome e endereço do fabricante ou do importador na embalagem, publicidade e 
em todos os impressos utilizados na transação comercial;

        VI. promover publicidade de produto ou serviço de forma que o consumidor não a 
identifi que como tal de forma fácil e imediata;

       VII. deixar de sanar os vícios do produto ou serviço, de qualidade ou quantidade, 
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 
lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 
mensagem publicitária;

      VIII. deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, sufi cientemente precisa, ou obri-
gação estipulada em contrato;

        IX. redigir instrumento de contrato que regulam relações de consumo de modo a 
difi cultar a compreensão do seu sentido e alcance, bem como, a não entrega 
do comprovante da relação de consumo – contrato, orçamento, nota fi scal, 
entre outros;

         X. impedir, difi cultar ou negar a desistência contratual e devolução dos valores 
recebidos, no prazo legal de arrependimento, quando a contratação ocorrer 
fora do estabelecimento comercial;

        XI. deixar de entregar, quando concedida garantia contratual, termo de garantia 
ou equivalente em forma padronizada, esclarecendo, de maneira adequada, 
em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em 
que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor (art. 50, parágrafo 
único);

       XII. deixar de fornecer manual de instrução, de instalação e uso de produto em 
linguagem didática e com ilustrações, salvo tratando-se de produto potencial-
mente nocivo;

      XIII. deixar de redigir contrato de adesão em termos claros e com caracteres osten-
sivos e legíveis, de modo a facilitar a compreensão pelo consumidor;

      XIV. deixar de redigir com destaque cláusulas contratuais que impliquem na limita-
ção de direito do consumidor, impedindo sua imediata e fácil compreensão;

       XV. colocar no mercado de consumo  produtos ou serviços inadequados ao fi m que 
se destinam ou lhe diminuam o valor (vício de inadequação);

      XVI. deixar de empregar componentes de reposição originais e adequados ou que 
mantenham as especifi cações técnicas do fabricante, salvo se existir autoriza-
ção em contrário do consumidor;

     XVII. deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto 
não cessar a fabricação ou importação do produto;

    XVIII. deixar de entregar orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, 
dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de paga-
mento, bem como as datas de início e término dos serviços;

      XIX. deixar de restituir quantia recebida em excesso, nos casos de produtos ou 
serviços sujeitos a regime de controle ou tabelamento de preços;

       XX. inserir no instrumento de contrato, cláusula abusiva;
      XXI. exigir multa de mora superior ao limite legal;
     XXII. deixar de assegurar ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 

parcialmente, mediante redução proporcional dos juros;
    XXIII. prática infrativa não enquadrada em outro grupo.

Subseção II
 Infrações Consideradas Muito Graves

Art. 15.   Consideram-se infrações muito graves:
          I. ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, pre-

cisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características quanto 
à qualidade; prazo de validade; origem e sobre os riscos que apresentam à 
saúde e à segurança dos consumidores;

         II. deixar de fornecer manual de instrução, de instalação e uso de produto em lin-
guagem didática e com ilustrações quando se tratar de produto potencialmente 
nocivo;

        III. colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em desacordo com as 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensa-
gem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza;

        IV. deixar as concessionárias ou permissionárias de fornecer serviços públicos 
adequados, efi cientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos;

         V. colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em desacordo com as 
normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação ou, se 
normas específi cas não existirem, pela associação brasileira de normas téc-
nicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO;

        VI. impedir ou difi cultar o acesso gratuito do consumidor às informações existen-
tes em cadastros, fi chas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 
sobre ele, bem como sobre suas respectivas fontes;

       VII. deixar de restituir ao Consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor 
igual ao dobro do excesso;

      VIII. deixar o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços de manter 
em seu poder para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, 
técnicos e científi cos que dão sustentação à mensagem, ou deixar de prestar 
essas informações ao órgão de defesa do consumidor quando for notifi cado 
para tanto;

        IX. submeter na cobrança de débitos o Consumidor inadimplente ao ridículo ou 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça;

         X. deixar de prestar informações sobre questões de interesse do Consumidor 
descumprindo notifi cação do órgão de defesa do consumidor;

        XI. realizar práticas abusivas previstas no Art. 39, Incisos, do Código de Defesa do 
Consumidor, sejam elas:
a) condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro 

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
b) enviar ou entregar ao Consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produ-

to, ou fornecer qualquer serviço;
c) exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
d) executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização ex-

pressa do Consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores 
entre as partes;

e) repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo Consumi-
dor no exercício de seus direitos;

f) colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desa-
cordo com as normas expedidas pelos órgãos ofi ciais competentes ou, se 
normas específi cas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 
técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metro-
logia, Normalização e qualidade industrial (CONMETRO).

      XII. inserir no instrumento de contrato, cláusula que estabeleça a perda total das 
prestações pagas em benefício do Credor que, em razão do inadimplemento, 
pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. 

Subseção III 
Infrações Consideradas Gravíssimas

Art. 16. Consideram-se infrações gravíssimas:
           I. ofertar produtos ou serviços sem assegurar informação correta, clara, precisa, 

ostensiva e em língua portuguesa sobre a composição, seus respectivos pra-
zos de validade e sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 
Consumidores; 

         II. expor à venda produtos com validade vencida;
        III. deixar de comunicar a autoridade competente a nocividade ou periculosidade 

do produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos no mercado de 
consumo, ou quando da verifi cação posterior da existência de risco à saúde e 
segurança do Consumidor;

        IV. deixar de comunicar aos Consumidores, por meio de anúncios publicitários 
veiculados na imprensa, rádio e televisão, a nocividade ou periculosidade do 
produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos no mercado de con-
sumo, ou quando da verifi cação posterior da existência de risco à saúde e 
segurança do Consumidor;

         V. deixar de reparar os danos causados aos Consumidores por defeitos decor-
rentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços, bem como 
por informações insufi cientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos;

        VI. quando se tratar de produtos potencialmente nocivos, colocar no mercado de 
consumo produtos ou serviços inadequados ao fi m que se destinam ou lhe 
diminuam o valor;

       VII. quando a inadequação, inefi ciência, insegurança e descontinuidade envolver 
risco à saúde e segurança do Consumidor, deixar as concessionárias ou per-
missionárias de fornecer serviços públicos adequados, efi cientes, seguros e, 
quanto aos essenciais, contínuos;

      VIII. expor à venda produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsifi -
cados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, ou perigosos;

        IX. colocar ou ser responsável pela colocação no mercado de consumo produto 
ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou 
periculosidade à saúde ou a segurança;

         X. deixar de informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da nocividade 
ou periculosidade de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos 
à saúde ou segurança, ou deixar de adotar outras medidas cabíveis em cada 
caso concreto;

        XI. fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou 
abusiva;

       XII. fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir 
o Consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou 
segurança;

      XIII. empregar na reparação de produtos, peças ou componentes de reposição usa-
dos, sem autorização do Consumidor; nos casos em que o produto ou serviço 
envolver a saúde e segurança do Consumidor, as peças devem ser novas;

      XIV. deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela Autori-
dade competente, os produtos nocivos ou perigosos;

       XV. manter cadastro de consumidores sem serem objetivos, claros, verdadeiros 
e em linguagem de fácil compreensão, ou contendo informações negativas 
referentes a período superior a 5 (cinco) anos;

      XVI. inserir ou manter registros, em desacordo com a legislação, nos cadastros ou 
banco de dados de Consumidores; 

     XVII. inserir ou causar a inserção de informações negativas não verdadeiras ou im-
precisas em cadastro de consumidores;

    XVIII. deixar de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, fi chas 
de registro e dados pessoais de consumo, quando não solicitada por ele;

      XIX. deixar de retifi car, quando exigidos pelo consumidor, os dados e cadastros nos 
casos de inexatidão ou comunicar a alteração aos eventuais destinatários no 
prazo legal;

       XX. fornecer quaisquer informações que possam impedir ou difi cultar acesso ao 
crédito junto aos fornecedores após consumada a prescrição relativa à cobran-
ça dos débitos do consumidor;

      XXI. realizar prática abusiva, prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do consu-
midor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 
impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Subseção IV
Das Circunstâncias Atenuantes E Agravantes

Art. 17.   Como circunstâncias atenuantes e agravantes deverão respeitadas aquelas 
pré-dispostas no Decreto Federal nº 2.181/97 e as relacionadas neste Decreto, 
observado o contido no Anexo IV deste Decreto.

     § 1º. Consideram-se circunstâncias atenuantes:
          I. a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

         II. ser o infrator primário;
        III. ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imedia-

to reparar os efeitos do ato lesivo.
     § 2º.  Consideram-se circunstâncias agravantes:
          I. ser o infrator reincidente;
         II. ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vanta-

gens indevidas;
        III. trazer a prática infrativa conseqüências danosas à saúde ou à segurança do 

consumidor;
        IV. deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências 

para evitar ou mitigar suas conseqüências;
         V. ter o infrator agido com dolo;
        VI. ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;
       VII. ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior 

de sessenta anos ou de pessoas portadoras de defi ciência física, mental ou 

sensorial, interditadas ou não;
      VIII. dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;
        IX. ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise eco-

nômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por 
ocasião de calamidade.

     § 3º. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natu-
reza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa 
irrecorrível.

    § 4°.   Deverá ser adotada a seguinte fórmula para o cálculo das circunstâncias ate-
nuantes:

MAT = (PB X AT : 6) 
              Onde:
 MAT: Montante referente às circunstâncias atenuantes, calculando:
 PB: Pena base
 AT: Quantidade de circunstâncias atenuantes – (observar Tabela I do Anexo IV)

    § 6°.  As circunstâncias agravantes serão apuradas levando em consideração a se-
guinte fórmula:

 MAG = (PB x AG : 6) x art. 17, § 2º, inciso I = 1 ou aplicar Tabela II do 
Anexo IV

 Onde:
 MAG: Montante referente às circunstâncias agravantes
 AG: Quantidade de incisos, agravantes do artigo 26 do Decreto nº 2.181/97, in-

fringidos pelo fornecedor. Não considerar o Inciso I neste momento (ver tabela 
com coefi cientes multiplicadores)

 PB: Pena Base
Art. 17, § 2º, Inciso I: Após o cálculo da expressão contida nos parênteses, SE o forne-

cedor se enquadrar no Inciso I, do § 2º do art. 17, ou seja, se for reincidente, 
deve ser multiplicado o resultado pela quantidade de reclamações com deci-
são defi nitiva irrecorrível ou entrar com tabela. 

     § 7º. O inciso I do § 2º do art. 17 somente deverá ser considerado no cálculo se o 
fornecedor tiver reclamações com aplicação de sanção com decisão defi nitiva 
irrecorrível, caso contrário não poderá ser considerado reincidente.

Subseção V
Do Cálculo Final da Multa

Art. 18.   O valor fi nal da multa, ou “VFM”, será composto pelo seguinte cálculo:
  VFM = (PB – MAT + MAG)
 Onde:
 VFM: Valor fi nal da multa.
 PB: Pena base.
 MAG: Montante referente às circunstâncias agravantes
 MAT: Montante referente às circunstâncias atenuantes.

Art. 19.  As multas arrecadadas serão revertidas ao Fundo Municipal de Direitos Difu-
sos – FMDD criado pela Lei Municipal nº 10.653, de 27 de julho de 2011.

 
Seção V

Da Apreensão do Produto

Art. 20.  A aplicação da sanção de apreensão terá lugar quando os produtos forem 
comercializados em desacordo com as especifi cações técnicas estabelecidas 
em legislação própria, na Lei Federal nº 8.078/1990, e no Decreto Federal nº 
2.181/1997.

 § 1º.  Os bens apreendidos, a critério da autoridade, poderão fi car sob guarda do 
proprietário, responsável, preposto ou empregado que responda pelo geren-
ciamento do negócio, nomeado fi el depositário, mediante termo próprio, proi-
bida a venda, utilização, substituição, subtração ou remoção, total ou parcial, 
dos referidos bens.

§ 2º.  A retirada de produto por parte da autoridade fi scalizadora não poderá incidir 
sobre quantidade superior àquela necessária à realização da análise pericial. 

Seção VI
Das Demais Penalidades

Art. 21.  As penas de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de produtos, 
de suspensão de fornecimento de produto ou serviço de cassação de registro 
do produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas 
pela administração, mediante procedimento administrativo, assegurada ampla 
defesa.

Art. 22.  As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão tem-
porária da atividade, bem como a de intervenção administrativa serão aplica-
das mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando 
o fornecedor reincidir na prática de infrações de maior gravidade prevista neste 
Decreto e na legislação de defesa do consumidor.

     § 1º.  A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço 
público, quando violar obrigação legal ou contratual.

     § 2º.  A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstân-
cias de fato desaconselharem a cassação da licença, a interdição ou suspen-
são da atividade.

     § 3º.  Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade adminis-
trativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença.

Art. 23.  A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incor-
rer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 37 e 
seus parágrafos da Lei nº 8.078/90 e sempre às expensas do infrator.

Parágrafo único. A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma 
forma, frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, 
espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade en-
ganosa e abusiva.

Art. 24.  As penalidades previstas nos incisos III a XI do artigo 10 deste Decreto, sujei-
tar-se-ão à posterior confi rmação pelo órgão normativo ou regulador da ativi-
dade, nos limites de sua competência.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Seção I
Da instauração do Processo Administrativo

Art. 25.  As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão 
apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

           I. ato, por escrito, da autoridade competente;
          II. lavratura do ato de infração e
         III. reclamação
Parágrafo único. Quando o fato a ser instaurado não confi gurar relação jurídica de 

consumo, o PROCON-PONTA GROSSA dar-se-á por incompetente e reme-
terá a reclamação a quem de direito ou arquivará o pedido e comunicará o 
interessado.

Art. 26.  Os procedimentos de que trata este Capítulo serão autuados e protocolados 
em ordem cronológica direta, devendo ser todas as suas folhas numeradas e 
rubricadas.

Seção II
Da Investigação Preliminar

Art. 27.  Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a autoridade 
competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos 
fornecedores informações sobre questões investigadas, resguardado o segre-
do industrial, na forma do disposto no § 4º do art. 55 da Lei nº 8.078, de 1990, 
e parágrafo § 1º, do artigo 33 do Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 
1997.

Parágrafo único. A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determi-
nações e convocações do PROCON-PONTA GROSSA caracterizam desobe-
diência na forma do Art. 330 do Código Penal Brasileiro, fi cando a autoridade 
administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, 
além da imposição das sanções administrativas e cíveis cabíveis;

Art. 28.  Na hipótese da investigação preliminar não resultar em processo administra-
tivo, com base em reclamação apresentada por consumidor, deverá este ser 
informado sobre as razões do arquivamento pela autoridade competente.

Seção III
Da Instauração do Processo Administrativo 

Art. 29.  O processo administrativo, de que trata o art. 33 do Decreto nº 2181/97, poderá 
ser instaurado por ato de iniciativa do próprio Coordenador Executivo, e deverá 
obrigatoriamente, conter:

           I. a identifi cação do infrator;
          II. a descrição do fato ou ato constitutivo da infração;
         III. os dispositivos legais infringidos; e
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         IV. a assinatura da autoridade competente.

Art. 30.  A autoridade administrativa poderá determinar, na forma de ato próprio, cons-
tatação preliminar da ocorrência de pratica presumida.

Seção IV
Dos Autos de Infração, de Constatação, 
de Apreensão e do Termo de Depósito

Art. 31.  Verifi cados os indícios de ocorrência de infração às normas de proteção e 
defesa do consumidor, será instaurado o procedimento para sua apuração, 
mediante lavratura de auto de infração.

     § 1º.  A apreensão de produtos, com a fi nalidade de constituição de prova admi-
nistrativa, perdurará até a lavratura do auto de infração, sendo os mesmos 
imediatamente restituídos, a pedido do acusado ou de ofício, após a decisão 
defi nitiva.

     § 2º.  O processo administrativo inicia-se somente com a lavratura do auto de infra-
ção, sendo as diligências fi scalizatórias, a exemplo de autos de constatação 
e notifi cações, atos de mera averiguação, sem constituir gravame e, por isso, 
prescindem de qualquer defesa.

Art.32.  O Auto de Infração deverá ser preenchido de forma clara e precisa, sem entre-
linha, rasuras ou emendas, contendo:

          I. o local,  a data e a hora da lavratura;
         II. o nome, o endereço e a qualifi cação do autuado;
        III. a descrição do fato ou do ato constitutivo da infração;
        IV. o dispositivo legal infringido;
         V. a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no 

prazo de dez dias;
        VI. a identifi cação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo 

ou função e o número de sua matrícula;
       VII. a designação do órgão julgador e o respectivo endereço; e 
      VIII. a assinatura do autuado.
     § 1º.  A narração da conduta infratora poderá ser feita de forma sucinta, quando 

houver remissão ao auto de constatação ou outra peça onde a conduta esteja 
descrita de forma detalhada, devendo uma cópia dessa, acompanhar o auto.

     § 2º. O procedimento administrativo deverá, ainda, ser instruído com as informações 
concernentes aos dados econômicos do acusado, para os fi ns do disposto no 
art. 20 deste Decreto e artigo 57 da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor.

Art. 33.  Auto de Constatação objetiva descrever, de modo claro e objetivo, ação ou 
omissão caracterizadora de infração, quando:

           I. for constatada fora do estabelecimento ao qual a infração é imputável;
          II. depender de documentos ou esclarecimentos ou outros meios complementa-

res de prova necessários à lavratura do Auto de Infração.
Art. 34.  O Auto de Constatação deverá ser preenchido de forma clara e precisa, sem 

entrelinha, rasuras ou emendas, contendo:
           I. o local, a data e a hora da lavratura;
          II. o nome, o endereço e a qualifi cação do fi scalizado;
         III. a descrição da ação ou omissão caracterizadora da infração;
         IV. a identifi cação do agente fi scalizador, sua assinatura, a indicação do seu cargo 

ou função e o número de sua matrícula; e
          V. a assinatura do fi scalizado.
Art. 35.  O Auto de Apreensão objetiva o recolhimento de amostra destinada à análise 

do conteúdo de mercadoria cujo tipo, especifi cação, peso ou composição pos-
sam ter transgredido determinações legais ou não correspondam à respectiva 
classifi cação ofi cial ou real, bem como a apreensão e retirada das mercadorias 
impróprias ao consumo.

     § 1º. A quantidade sufi ciente da amostra da mercadoria apreendida e o invólucro 
em que ela será acondicionada obedecerão à legislação do órgão competente 
para a realização do exame pericial.

    § 2º.   Na falta de disposição constante da legislação do órgão pericial competente, 
a amostra da mercadoria será acondicionada em invólucro adequado, fechado 
de modo inviolável, do qual constarão as assinaturas do autuante e do respon-
sável pelo estabelecimento.

     § 4º.  Nos casos referentes a peso, não haverá apreensão, quando a mercadoria for 
comercializada a granel, ou sem embalagem própria, pela empresa fi scalizada, 
procedendo-se à verifi cação do peso na balança do próprio estabelecimento.

     § 5º.  No caso de apreensão de mercadorias impróprias para o consumo, estas fi ca-
rão à disposição do autuado no prazo de impugnação do auto, os quais após 
o vencimento do prazo serão inutilizados, podendo a critério do agente fi scali-
zador, fi car os produtos em poder do autuado ou pessoa por ele designado, o 
qual será nomeado fi el depositário.

Art. 36.  O Auto de Apreensão e o Termo de Depósito, lavrado em modelo próprio, terá 
obrigatoriamente todos os seus campos preenchidos e deverá conter:

          I. o local, a data e a hora da lavratura;
         II. descrição clara e precisa do produto apreendido, bem como da sua quantida-

de.
        III. as razões e os fundamentos da apreensão;
        IV. o nome, o endereço e a qualifi cação do depositário;
         V. o local onde o produto fi cará armazenado;
        VI. a quantidade de amostra colhida para análise;
       VII. a identifi cação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu cargo 

ou função e o número de sua matrícula;
      VIII. a assinatura do depositário;
        IX. as proibições contidas no §1º, do art. 21 do Decreto nº 2181/97.
Art. 37.  O Coordenador Executivo do PROCON-PONTA GROSSA, ou o responsável 

pela fi scalização, remeterá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
do recebimento, cópia da primeira via do Auto de Apreensão e a mercadoria 
apreendida ao órgão competente mais próximo ou com quem mantenha con-
vênio, para proceder à perícia técnica, solicitando-lhe o laudo pericial.

    § 1º.   Se o laudo pericial, solicitado na forma do “caput” deste artigo, comprovar o co-
metimento da infração, o agente de fi scalização autuará a empresa, juntando, 
obrigatoriamente ao Auto de Infração, a primeira via do Auto de Apreensão e o 
referido laudo.

    § 2º.  No caso de apreensão de mercadorias impróprias para o consumo, o agente 
fi scal lavrará o Auto de Apreensão e autuará a empresa, juntando, obrigatoria-
mente ao Auto de Infração, a primeira via do Auto de Apreensão.

Art. 38.  Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão lavrados 
pelo agente autuante que houver verifi cado a prática infrativa, preferencial-
mente no local onde foi comprovada a irregularidade.

Art. 39.  Quando o Auto de Infração ou o Auto de Constatação se fundamentar em do-
cumentos, estes deverão ser anexados àquele, por cópia.

Parágrafo único. Na impossibilidade de tal fato ocorrer, o autuante deverá:
           I. mencionar no Auto a causa impeditiva da juntada e descrever minuciosamente 

o documento;
          II. notifi car o autuado para apresentar cópia do documento respectivo.
Art. 40.  Os Autos de Constatação, de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito 

serão lavrados em impresso próprio, composto de três vias, numeradas se-
quencialmente.

     § 1º.  Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompa-
nhados de laudo pericial.

     § 2º.  Quando a verifi cação do defeito ou vício relativo à qualidade, oferta e apresen-
tação de produtos não depender de perícia, o agente competente consignará o 
fato no respectivo Auto.

Art. 41.  Caso haja necessidade de utilização de mais de um formulário de Auto de 
Constatação, de Infração e de Apreensão para a narração da ocorrência verifi -
cada, o agente fi scal deverá usar a Folha de Continuação, em modelo próprio, 
em 3 (três) vias, que, além de ter obrigatoriamente os seus campos preen-
chidos, deverá conter o número do auto lavrado e será processado como um 
único instrumento, independentemente do número de formulários utilizados.

Art. 42.  A assinatura nos Autos de Infração, de Apreensão e no Termo de Depósito, por 
parte do autuado, ao receber cópias dos mesmos, constitui notifi cação, sem 
implicar confi ssão, para os fi ns do art. 44 do Decreto nº 2181/97.

     § 1º.  Em caso de recusa do autuado em assinar os Autos de Infração, de Apreensão 
e o Termo de Depósito, o Agente competente consignará o fato nos Autos e 
no Termo, remetendo-os ao autuado por via postal, com aviso de recebimento 
(AR) ou outro procedimento equivalente, tendo todos os mesmos efeitos do 
caput deste artigo.

     § 2º.  Em caso de recusa do fi scalizado em assinar o Auto de Constatação, o agente 
fi scal procederá na forma do parágrafo anterior.

Art. 43.  As irregularidades formais poderão ser supridas ou convalidadas a juízo da 
autoridade competente, desde que, sem prejuízo à ampla defesa do infrator 
nem à segurança do procedimento sancionatório.

Seção V
Da Notifi cação

Art. 44.  A Notifi cação objetiva exigir a exibição ou entrega de documento, prestação de 
esclarecimento de matéria pertinente à fi scalização em curso, à instrução do 

processo originário do Auto de Infração ou ao atendimento do disposto no Art. 
33. do Decreto nº 2.181/97, devendo ser expedida sempre que tais dados não 
estiverem disponíveis no momento da diligência fi scalizadora.

Art. 45.  A Notifi cação, em 3 (três) vias, deverá conter:
          I. o local, a data e a hora da notifi cação;
         II. o nome, o endereço e a qualifi cação do notifi cado;
        III. descrição clara e objetiva do fato constatado que se relaciona com o documen-

to a ser exibido ou com o esclarecimento a ser prestado;
        IV. a fi nalidade da expedição do documento;
         V. a determinação da exigência e o prazo para cumpri-la;
        VI. a identifi cação do notifi cante, sua assinatura, a indicação do seu cargo ou fun-

ção e o número de sua matrícula;
       VII. a assinatura do notifi cado.
Parágrafo único. Se o fi scalizado recusar-se a assinar e/ou receber a notifi cação, o 

notifi cante procederá na forma do parágrafo 1° do Art. 42 deste Decreto.
Art. 46.  O prazo para cumprimento da Notifi cação, independentemente da localização 

da empresa notifi cada, será de até 10 (dez) dias.
Parágrafo único. O prazo inicialmente concedido poderá ser, excepcionalmente, pror-

rogado pelo Coordenador Executivo do PROCON-PONTA GROSSA, por tem-
po não superior ao prazo inicial da notifi cação, desde que justifi cado através 
de requerimento fundamentado.

Art. 47.  Se a empresa fi scalizada não cumprir a Notifi cação, o agente fi scal notifi cador 
declarará, de imediato, o não cumprimento no verso da primeira e terceira vias, 
procedendo-se à conseqüente lavratura do Auto de Infração.

Parágrafo único. Cumprida a Notifi cação, se desta não se constatar infração, o agente 
fi scal aporá declaração de cumprimento nas três vias, arquivando a primeira e 
terceira vias e devolvendo-se a segunda ao notifi cado.

Art. 48.  Equiparar-se-á a Notifi cação, para efeito de permitir a lavratura de Auto de 
Infração, ofício ou outro documento, através do qual a autoridade competente 
requisitar, no prazo que instituir, o fornecimento de informações, dados periódi-
cos ou especiais das empresas em geral.

Seção VI
Da Reclamação

Art. 49.  Considera-se reclamação o registro que apresenta notícia de lesão ou ameaça 
ao direito do consumidor nas relações de consumo, nos termos da Lei Federal 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parágrafo único. O pedido do consumidor, sem prejuízo dos acordos a serem realiza-
dos, após promovido o registro de atendimento como reclamação e devida-
mente notifi cado o fornecedor, não mais pode ser modifi cado.

Art. 50.  As reclamações dos consumidores poderão ser apresentadas oralmente no 
atendimento ao público do PROCON-PONTA GROSSA, por escrito através 
de carta, telegrama, fac-símile e e-mail, ou ainda outro meio de comunicação 
criado para o fi m específi co de atendimento.

     § 1º.  As reclamações deverão conter a identifi cação completa do consumidor, iden-
tifi cação do fornecedor, histórico dos fatos, pedido ou resultado esperado.

     § 2º.  Nos casos de entrega de documentos pelo consumidor, para instrução e recla-
mação, é vedado o recebimento de originais, salvo expressa autorização do 
Coordenador Executivo do PROCON-PONTA GROSSA.

     § 3º.  O consumidor poderá se fazer representar por procurador, podendo ser anexa-
do instrumento de mandato até a realização de audiência conciliatória, ou no 
prazo fi xado pela autoridade competente.

Art. 51.  O Coordenador Executivo do PROCON-PONTA GROSSA, nos casos de imi-
nência de prescrição, falência, conduta reiterada do fornecedor em recusar a 
conciliação, medidas judiciais de urgência, entre outras, para resguardo dos 
interesses e direitos dos consumidores, poderá encerrar o atendimento, orien-
tando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário.

Parágrafo único. A providência de que trata o caput não prejudica a adoção de outras 
medidas cabíveis por parte do órgão.

Seção VII
Da Impugnação, Notifi cação, Audiência de Conciliação e Instrução do 

Processo Administrativo

Art. 52.  O processo administrativo decorrente de Auto de Infração, de ato de ofício de 
autoridade competente ou de reclamação será instruído e julgado, por agente 
competente, na esfera de atribuição do PROCON-PONTA GROSSA.

Art. 53.  Instaurado o procedimento administrativo, a autoridade competente expedirá 
notifi cação ao infrator, fi xando o prazo de 10 (dez) dias, indicando em sua 
defesa:

          I. a autoridade julgadora a quem é dirigida;
         II. a qualifi cação do impugnante;
        III. as razões de fato e de direito que fundamentam a impugnação;
        IV. as provas que lhe dão suporte.

Art. 54.  A notifi cação, que deverá conter os dados enumerados no Art. 45 deste Decre-
to, far-se-á:

          I. pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;
         II. pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;
        III. por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de 

Recebimento (AR).
     § 1º.  Quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puderem ser notifi cados, 

pessoalmente ou por via postal, será feita notifi cação por edital a ser afi xado 
nas dependências do PROCON-PONTA GROSSA, em lugar público, pelo pra-
zo de 10 (dez) dias, e/ou divulgado, pelo menos uma vez, na imprensa ofi cial 
do Município.

     § 2º.  No processo administrativo decorrente de Auto de Infração, o prazo de 10 (dez) 
dias para impugnação se inicia a partir da assinatura do respectivo Auto de 
Infração, ou em caso de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração, 
da data da juntada do Aviso de Recebimento (AR) no processo, ou juntada de 
procedimento equivalente, nos termos do art. 42, § 1° deste Decreto.

Art. 55.  Começa a correr o prazo referido no art. 53 deste Decreto:
          I. quando a notifi cação for feita pessoalmente, da data da juntada do termo de 

notifi cação, devidamente assinado pelo notifi cado;
         II. quando a notifi cação for pelo correio, da data de juntada aos autos do aviso de 

recebimento;
        III. quando a notifi cação for por edital, no primeiro dia útil após fi ndar-se a dilação; 

e
        IV. quando a notifi cação for pela imprensa ofi cial do Município, no primeiro dia útil 

após a publicação;
Art. 56.  O Coordenador Executivo do PROCON-PONTA GROSSA, verifi cando a pos-

sibilidade de composição, poderá designar audiência de conciliação, à qual 
deverão comparecer as partes ou seus procuradores, habilitados a transigir.

     § 1º. Sendo aberta a audiência, o agente competente do PROCON-PONTA GROS-
SA, esclarecerá às partes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes 
os riscos e as consequências do litígio.

     § 2º.  A conciliação das partes será reduzida a termo, valendo como título executivo 
extrajudicial, que poderá ser homologado pelo Juizado Especial Cível.

     § 3º.  Quando o fornecedor não comparecer, a reclamação será encerrada, desde 
que o mesmo tenha sido devidamente notifi cado.

     § 4º.  O consumidor que não comparecer, mesmo que devidamente notifi cado, terá o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apesentar justifi cativa plausível. Após 
este prazo, o processo administrativo será encaminhado para a devida tomada 
de providências.

     § 5º.  Designada audiência de conciliação, o prazo referido no art. 53 deste Decreto 
começa a correr no primeiro dia útil após a realização da audiência;

     § 6º.  É dever de ofício comunicar às autoridades competentes que possam ter inte-
resse sobre o assunto.

Art. 57.  Em caso de não obtenção de conciliação, o processo será encaminhado a 
Divisão Técnica para que seja julgado.

Art. 58.  No procedimento administrativo, a notifi cação do fornecedor instaura o contra-
ditório, assegurando-se às partes, a ampla defesa.

Parágrafo Único. No procedimento administrativo, o fornecedor será notifi cado nos 
termos do art. 55, parágrafo 4° da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 42 do De-
creto Federal nº 2.181/97, para na audiência conciliatória, apresentar relatório 
econômico e impugnação escrita, nos termos do artigo 44, do Decreto Federal 
nº 2.181/97. 

Art. 59.  Quando o reclamado não impugnar a reclamação, no prazo legal, os fatos ale-
gados reputar-se-ão como verdadeiros, sendo o fornecedor declarado revel.

Art. 60.  Admitidas pelo agente competente as razões de provas apresentadas pelo 
fornecedor, e desde que a legislação vigente afaste sua responsabilidade, o 
procedimento será arquivado na categoria improcedente e não constará no 
Cadastro de Defesa do Consumidor.

Art. 61.  Decorrido o prazo da impugnação, o PROCON-PONTA GROSSA determina-
rá as diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou 
irrelevantes, sendo lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer pessoas 
jurídicas e físicas, órgãos ou entidades públicas, as necessárias informações, 
esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no prazo estabeleci-

do.
Art. 62.  As partes comunicarão ao PROCON-PONTA GROSSA as mudanças de en-

dereço ocorridas no curso do processo, reputando-se efi cazes as notifi cações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicado.

Seção VIII
Do Julgamento do Processo Administrativo

Art. 63.  O julgamento será proferido pelo Coordenador Executivo do PROCON-PONTA 
GROSSA, após o encerramento da instrução.

Art. 64.  A decisão administrativa conterá os relatórios dos fatos, o respectivo enqua-
dramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

    § 1º.   A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a 
defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório 
de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

    § 2º.   Julgado o processo e fi xada a multa, será o infrator notifi cado, para efetuar seu 
recolhimento no prazo de 10 (dez) dias ou apresentar recurso com efeito sus-
pensivo, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, 
que proferirá decisão defi nitiva, nos termos do art. 44, do Decreto Federal nº 
2.181/97.

Parágrafo Único. No caso de aplicação de multas, o recurso será recebido, com efeito 
suspensivo, pela autoridade superior, nos termos do art. 44, do Decreto Fe-
deral nº 2.181/97.

Art. 65.  Quando a cominação prevista for contrapropaganda, o processo poderá ser 
instruído com indicações técnico-publicitárias, das quais se intimará o autuado, 
obedecidas, na execução da respectiva decisão, as condições constantes do 
§1º do Art.60 da Lei nº 8.078/90.

Seção IX
Das Nulidades

Art. 66.  A inobservância de forma não acarretará a nulidade do ato, se não houver 
prejuízo para a defesa.

Parágrafo Único. A nulidade prejudica somente os atos posteriores ao ato declarado 
nulo e dele diretamente dependentes ou de que sejam consequência, cabendo 
à autoridade que a declarar indicar tais atos e determinar o adequado procedi-
mento saneador, se for o caso.

Seção X
Dos Recursos Administrativos

Art. 67.  Das decisões proferidas pelo Coordenador Executivo do PROCON-PONTA 
GROSSAL, que impuserem a aplicação de multa administrativa ao fornece-
dor, caberá recurso administrativo, endereçado ao Secretário Municipal de 
Cidadania e Segurança Pública, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
da intimação da decisão administrativa, ao qual serão concedidos os efeitos 
devolutivo e suspensivo. 

Art. 68.  A decisão proferida pelo Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Públi-
ca terá caráter defi nitivo, dela não cabendo mais qualquer recurso. 

Art. 69.  Não será conhecido o recurso interposto fora dos prazos e condições estabe-
lecidos neste Decreto.

Art. 70.  A decisão é defi nitiva, quando não mais couber recurso, seja de ordem formal 
ou material.

Art. 71.  Todos os prazos referidos nesta Seção são preclusivos.

Seção XI
Das Inscrições na Dívida Ativa

Art. 72.  Não sendo recolhido o valor da multa em 30 (trinta) dias, será o débito inscrito 
em dívida ativa do Município de Ponta Grossa, emitida Certidão de Dívida Ativa 
para a subsequente execução judicial, nos termos da legislação em vigor.

Seção XII
Da extinção do Processo Administrativo

Art. 73.  O procedimento administrativo será extinto, quando improcedente a reclama-
ção ou insubsistente o Auto de Infração.

CAPITULO IV
DO CADASTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 74.  O cadastro de reclamação fundamentado contra fornecedores, denominado 
CADASTRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, é considerado arquivo público, 
sendo suas informações e fontes a todos acessíveis, gratuitamente, vedada a 
utilização abusiva ou, por qualquer modo, estranho à defesa e orientação dos 
consumidores, ressalvada a hipótese de publicidade comparativa.

Art. 75.  O Cadastro de Reclamações contra fornecedores constitui instrumento essen-
cial de defesa e orientação dos consumidores, devendo o PROCON-PONTA 
GROSSA assegurar sua publicidade, confi abilidade, continuidade, nos termos 
do art. 44 da Lei nº 8.078/90.

Art. 76.  O PROCON-PONTA GROSSA deverá providenciar a divulgação pública e 
periódica dos cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra 
fornecedores.

    § 1º.  O cadastro referido no “caput” deste artigo será publicado obrigatoriamente 
pelo PROCON-PONTA GROSSA, no órgão de imprensa ofi cial do Município, 
devendo ser dada a maior publicidade possível, através dos meios de comuni-
cação, inclusive eletrônica.

    § 2º.  A divulgação do cadastro será realizada anualmente, podendo o PROCON-
-PONTA GROSSA fazê-la em periodicidade menor, sempre que julgue neces-
sário, e conterá informações objetivas, claras e verdadeiras sobre o objeto de 
reclamação, a identifi cação do fornecedor e o atendimento ou não da reclama-
ção pelo fornecedor.

    § 3º.  O cadastro será atualizado de forma permanente e não poderá conter infor-
mações negativas sobre o fornecedor referentes a período superior a 5 (cinco) 
anos, contados da data da intimação da decisão defi nitiva.

Art. 77.  O consumidor ou fornecedor poderá requerer, em 5 (cinco) dias a contar da 
divulgação do cadastro e mediante petição fundamentada, a retifi cação de 
informação inexata que nele conste, bem como a inclusão de informação 
omitida, devendo a autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
pronunciar-se, motivadamente, pela procedência ou improcedência do pedido. 

Parágrafo único. No caso de acolhimento do pedido, a autoridade competente provi-
denciará, em igual prazo, retifi cação ou inclusão da informação e a divulgação 
pública pelos mesmos meios da divulgação original.

CAPÍTULO V
DA CERTIDÃO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Art. 78.  O PROCON-PONTA GROSSA expedirá Certidão de Violação dos Direitos do 
Consumidor - CVDC, com base nos procedimentos administrativos registrados 
nos seus bancos de dados. 

Parágrafo único. A validade da CVDC será de trinta dias, contados da data de emissão.
Art. 79.  A emissão da CVDC será requerida ao PROCON-PONTA GROSSA pelo pró-

prio fornecedor ou preposto, devidamente autorizado, mediante as seguintes 
condições:

          I. preenchimento de formulário próprio fornecido pelo PROCON-PONTA GROS-
SA;

         II. apresentação de fotocópia do cartão de inscrição junto ao Ministério da Fazen-
da, contrato social;

        III. não estar inscrito em Dívida Ativa junto ao Município de Ponta Grossa;
        IV. recolhimento da multa, proferida em decisão defi nitiva.
Art. 80.  O prazo de liberação da CVDC é de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em 

que o requerimento foi protocolado.
Art. 81.  CVDC será expedida, em duas vias, em duas modalidades distintas:
          I. negativa, quando não constar nenhum registro de reclamação contra o forne-

cedor , ou na hipótese  de registro de reclamação contra o fornecedor, ou na 
hipótese de registro de reclamação fundamentada atendida;

         II. positiva, quando constar registro de reclamação julgada procedente e não 
atendida pelo fornecedor.

Art. 82.  Os registros constantes das certidões positivas não poderão ser superiores a 5 
(cinco) anos.

Art. 83.  Os fornecedores que estiverem interessados em participar de licitações públi-
cas neste município, deverão apresentar certidão CVDC NEGATIVA, emitida 
pelo PROCON-PONTA GROSSA, afi m de que possam ser considerados habi-
litados para tal evento.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 84.  A autuação somente poderá versar sobre fato pretérito ocorrido até 5 (cinco) 
anos da sua lavratura.
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Art. 85.  O PROCON-PONTA GROSSA poderá requisitar, sem qualquer ônus, as perí-
cias necessárias ao cumprimento das disposições do presente Decreto, dos 
órgãos ofi ciais do Município, atendendo o disposto neste Decreto, na Lei nº 
8.078/90, Decreto Federal nº 2.181/97 e legislação complementar que visem à 
defesa dos direitos do consumidor.

Art. 86.  No âmbito de sua competência, o Coordenador Executivo do PROCON – 
PONTA GROSSA poderá baixar normas administrativas, visando ao bom an-
damento das atividades do órgão.

Art. 87.  Em caso de impedimento à aplicação deste Decreto, da Lei nº 8.078/90, do De-
creto Federal nº 2181/97, e demais normas relacionadas e defesa dos direito 
dos consumidores, fi cam as autoridades competentes autorizadas a requisitar 
o emprego de força policial.

Art. 88.  As disposições constantes deste Decreto não revogam as decorrentes de ou-
tros atos normativos compatíveis com os princípios gerais de defesa do consu-
midor.

Art. 89.  O Secretário de Cidadania e Segurança Pública do Município de Ponta Grossa 
poderá baixar, no âmbito de sua competência, resoluções complementares 
necessárias ao fi el cumprimento deste Decreto.

Art. 90.  As petições poderão ser encaminhadas por via postal, sendo consideradas, 
para efeito de prazo, as datas de postagem.

Art. 91.  Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelo Coordenador Executivo 
do PROCON – PONTA GROSSA e, quando se fi zer necessário, pelo Secretá-
rio Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Ponta Grossa.

ANEXO I – DECRETO N. 9.483/2014
CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

ANEXO II – DECRETO N. 9.483/2014
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS PELA RECEITA OPERACIONAL 

BRUTA – ÍNDICE “SE”

TIPO DE 
EMPRESA

RECEITA OPERACIONAL 
BRUTA (EM REAIS)

PENA 
MÍNIMA

PENA 
MÁXIMA

MULTIPLICA-
DOR
“SE”

MICRO 
MPRESA
(Critério do
Estatuto da
Micro 
Empresa e 
Empresa de
Pequeno
Porte)

ACIMA ATÉ

212,82 4.800, 1,5240.000,

EMPRESA 
DE PEQUE-
NO PORTE 
(EPP) 
(Critério do 
Estatuto 
da Micro 
Empresa e 
Empresa de 
Pequeno 
Porte)

240.000, 2.400.000, 212,82 48.000, 1,5

PEQUENA 
EMPRESA 2.400.000, 10.500.000, 212,82 210.000,

GRUPO I = 1,5
GRUPO II = 2
GRUPO III = 4

MÉDIA 
EMPRESA
(Critério do 
BNDES)

10.500.000, 60.000.000,      
212,82

   
1.200.000,

GRUPO I = 5

GRUPO II = 10

GRUPO III = 15
GRANDE 
EMPRESA
(Critério do 
BNDES)

ACIMA DE 
60.000.000,

     
212,82

    
3.192.300,

GRUPO I = 10
GRUPO II = 15
GRUPO III = 20

ANEXO III – DECRETO N. 9.483/2014
TABELA DE ÍNDICE DE VANTAGEM AUFERIDA – VA

Estes percentuais servem como barramento para que a multa máxima não ultrapasse o 
limite máximo permitido do intervalo. Ao mesmo tempo permite que o valor máximo da 
multa fi que em torno de 2% da Receita Operacional Bruta.
Coefi cientes conforme tabela abaixo:
CARÁTER DA VANTAGEM TIPO DE EMPRESA MULTIPLICADOR VA

VANTAGEM DE CARÁTER INDI-
VIDUAL TODAS 1.4

VANTAGEM DE CARÁTER CO-
LETIVO TODAS 1.5

VANTAGEM DE CARÁTER DIFUSO TODAS 2

ANEXO IV – DECRETO N. 9.483/2014
TABELA I - ATENUANTES

Conforme §§ 1º e 4º do Art. 17.
NÚMERO DE ATENUANTES  COEFICIENTE MULTIPLICADOR

01 1,1

02 1,2

03 1,3

TABELA II - AGRAVANTES
Conforme §§ 2º e 6º do Art. 17.
NÚMERO DE AGRAVANTES  COEFICIENTE MULTIPLICADOR

1 INCISO – (EXCETO INCISO I) 1,1
2 INCISOS – (EXCETO INCISO I) 1,2
3 INCISOS – (EXCETO INCISO I) 1,3
4 INCISOS – (EXCETO INCISO I) 1,4
5 INCISOS – (EXCETO INCISO I) 1,5
6 INCISOS – (EXCETO INCISO I) 1,6
7 INCISOS – (EXCETO INCISO I) 1,7
8 INCISOS – (EXCETO INCISO I) 1,8

_____________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº   9. 4 9 4,   de  1º/12/2014

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com o protocolado nº 3350004/2014,

R E S O L V E
 EXONERAR, a pedido, a partir de 30 de novembro de 2014, JÚLIO 
FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER, do cargo em comissão de Secretário Municipal 
de Assistência Social. 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 1º de dezembro de  2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   9. 4 9 5,  de 1º/12/2014
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 3350004/2014,

R E S O L V E
 DESIGNAR, a partir de 1º de dezembro de 2014, Beatriz de Souza, Matrícula 
nº 200681,  Psicóloga, para responder pelo cargo em comissão de Secretária Municipal 
de Assistência Social, sem prejuízo de suas atuais atribuições e remuneração.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 1º de dezembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O   Nº   9. 5 0 2, de 1º/12/2014
Promove a inclusão de via no Estaciona-
mento Regulamentado Zona Azul, confor-
me especifi ca.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, conforme Lei nº 3.573, de 15/08/1983, e alterações; e de acordo 
com o contido no protocolado nº 3300568/2014,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica incluída no Estacionamento Regulamentado - ZONA AZUL, a partir de 15 

de dezembro de 2014, a Rua Julia Vanderley, no trecho compreendido entre as 
Ruas Benjamin Constant e Bonifácio Vilela. 

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 1º de dezembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos
_____________________________________________________________________

D E C R E T O   N°    9. 5 0 3, de 1º/12/2014
Altera o Decreto n. 3.194, de 25/06/2009.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, especialmente o previsto no inciso IX do artigo 71, da Lei 
Orgânica do Município,

D E C R E T A
Art. 1°. O Decreto n. 3.194, de 25/06/2009, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

Art. 2º. ...
I - REVOGADO

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-
COS, em 1º de dezembro de 2014.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e

Assuntos Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 596/2014
Data: 15/12/14
Horário: 14:00 horas
Objeto:  Aquisição de EQUIPAMENTOS – BENS PERMANENTES, que serão utilizados 
pelas Unidades Educacionais da Secretaria Municipal de Educação.
Valor máximo: R$ 2.082.088,50 (dois milhões oitenta e dois mil e oitenta e oito 
reais e cinquenta centavos). 
Dotação Orçamentária: 
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

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELLI
Secretária Municipal de Educação

Ponta Grossa, 03 de Dezembro de 2014.
_____________________________________________________________________

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

Pregão, na Forma Presencial nº 598/2014.
Data: 15/12/14
Horário: 09:00 horas
Objeto:  Aquisição de Gêneros Alimentícios para comercialização nas unidades do Pro-
grama Mercado da Família.
Valor máximo: R$ 47.724,00 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e quatro reais). 
Dotação Orçamentária: 2903 23 692 132 2 197 339030079900
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto 
ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 
às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: 
www.pg.pr.gov.br 

SÉRGIO ZADOROSNY FILHO
Secretário Municipal de ABASTECIMENTO

Ponta Grossa, 02 de dezembro de 2014.

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 542/2014
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para comercialização nas unidades do 
Programa Mercado da Família.
Empresa: J. P. A Comércio e Representações Ltda EPP.
LOTE 01 – RESTOU FRUSTRADO
LOTE 02 - RESTOU FRUSTRADO
LOTE 05 - RESTOU FRUSTRADO
LOTE 03 - DESERTO
LOTE 04 - DESERTO
Pregoeiro: João Ildo Niedzwiedki

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 1010/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JOSÉ CORTEZ GIMENES.
OBJETO: Aquisição de ovos para comercialização nas unidades do programa Mercado 
da Família.
VALOR: R$ 25.625,00 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte cinco reais).
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma eletrônica nº 540/2014.
_____________________________________________________________________

CONTRATO Nº 1010/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JOSÉ CORTEZ GIMENES.
OBJETO: Aquisição de ovos para comercialização nas unidades do programa Mercado 
da Família.
VALOR: R$ 25.625,00 (vinte e cinco mil seiscentos e vinte cinco reais).
PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma eletrônica nº 540/2014.

R E C U R S O S  H U M A N O S

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 098/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF:  76.175.884/0001-87

Concurso Público nº 002/2014
Emprego público: FARMAC-BIOQUIMICO III  

Matr Nome RG Data 
Ingresso

Data 
Término

Classifi -
caçã

24200 FRANCINE MIO-
DUSKI 80963084 02/12/2014 0001

Total: 00001

Emprego público: TECNICO EM ENFERMAGEM  

Matr Nome RG Data 
Ingresso

Data 
Término

Classifi -
caçã

24199 JULLIANO LUCAS DA SILVA 128510532 01/12/2014 0001
Total: 00001

TOTAL GERAL: 00002
Ponta Grossa, 2 de Dezembro de 2014.

D I V E R S O S

Razão Social: 
Nome Fantasia:
C.N.P.J.:
Endereço:
Cidade:
Responsável Técnico: 
CRF-Pr nº: 

Ponta Grossa, 02 de Dezembro de 2014.

- Isotretinoína 20mg (Generico) EMS - caixa com 30 cpr.

Coordenadora

OBS.: Fica a empresa ciente que: informações errôneas na lista solicitada, alterações de dados da empresa ou irregula-
ridades nos balanços de medicamentos sob regime de controle especial, esta autorização perde a validade.

- Isotretinoína 10mg (Acnova) Germed - caixa com 30 cpr. 05 unidades/mês

Ficha Cadastral - Autorização

Conforme art. 124 da Portaria nº 6/1999, Instrução Normativa que regulamenta a Portaria SVS/MS
nº 344/1998, fica a empresa supra citada autorizada a comprar e dispensar os medicamentos de uso
sistêmico a base de substâncias da lista C2 (retinóides) abaixo discriminados conforme solicitação via

- Isotretinoína 10mg (Roacutan) Roche - caixa com 30 cpr.
processo nº 3320261

10 unidades/mês

- Isotretinoína 20mg (Acnova) Germed - caixa com 30 cpr.

10 unidades/mês

10 unidades/mês

10 unidades/mês

05 unidades/mês

- Isotretinoína 10mg (Generico) Novaquimica - caixa com 30 cpr.

- Isotretinoína 10mg (Generico) Ranbaxy - caixa com 30 cpr.
10 unidades/mês- Isotretinoína 20mg (Genérico) Ranbaxy - caixa com 30 cpr.

79.430.682/0142-63
Rua Balduino Taques - 696 - Centro

C.V.S./ SMS

Angela S. Raymundo Pauli Francisco Nestor Marochi
Farmacêutico-Bioquímico - Crf-2605
SPSS - CVS - SMS

- Isotretinoína 20mg (Roacutan) Roche - caixa com 30 cpr.
10 unidades/mês

- Isotretinoína 20mg (Generico) Novaquimica - caixa com 30 cpr. 10 unidades/mês

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Saúde

Coordenadoria de Vigilância Sanitária

Ponta Grossa - Pr
Ricardo Polidoro Reda
17.169

Farmácia e Drogaria Nissei S.A.
Drogarias Nissei - Filial 121



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.414 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 20148

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 43/2014
Objeto e fi nalidade: Contratação de empreza especializada na prestação dos serviços 
de manutenção de software especifi co de gerenciamento de rede de acervos, visando 
proporcionar atualizações  necessárias para o software de automação PERGAMUN, 
gerenciador de rede informatizada de  acervos da Biblioteca Publica Municipal de Ponta 
Grossa, conforme o disposto do protocolado 1540350/2014.
Contratado: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA

Quantidade do Item Unidade Descrição do Item
12,00 SVÇ Manutenção de software

Valor: R$ 4.464,00 ( quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais ) 
Prazo: 12 meses
Cód. Redu-

zido
Dot. Orçamen-

tário Secretaria Produto

6404 339039080000 FUNDAÇÃO MUNICI-
PAL DE CULTURA

MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE

Fundamento: Conforme Artigo 25 da Lei n.8.666/1993
02/12/14 - Paulo Eduardo Gourlart Netto - Presidente da Fundação Municipal de 
Cultura

A R A S
A G Ê N C I A  R E G U L A D O R A  D E 

Á G U A S  E  S A N E A M E N T O
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 7/2014

Objeto e fi nalidade: Contratação de empresa para prestação de serviço de manuten-
ção corretiva com fornecimento de peças, no veículo VW Gol, ano 2006/2007, placas 
AOI-5495. da frota da Agência Reguladora de Águas de Ponta Grossa - ARAS., confor-
me o disposto do protocolado 1770276/2014.
Contratado: OFICINA MEC. E AUTO ELETRICA CZOCHRA LTDA ME
Quantidade do 

Item Unidade Descrição do Item

1,00 UN Retentor do comando de válvulas
1,00 UN Retentor dianteiro (Bomba de óleo)
1,00 UN Correia sincronizadora do motor
1,00 UN Correia do alternador
1,00 UN Rolamento tensor da correia sincronizadora
1,00 UN Bomba d’água
2,00 UN Aditivo do radiador
2,00 UN Disco de freio
1,00 UN Válvula temostática
1,00 UN Tampa do óleo
1,00 UN Válvula de ventilação do carter
1,00 UN Mangueira de ventilação do motor
4,00 UN Bucha de andeja metal

2,00 UN Coxim superior c/ rolamento da torre dos amortece-
dores dianteiros

1,00 UN Terminal de direção lado direito
2,00 UN Bucha da barra de direção
1,00 JG Jogo de pastilha de freio
2,00 UN Cilindro de roda traseiro
2,00 KIT Kit rolamento traseiro
2,00 UN Fluído de freio dot-4
1,00 JG Jogo de velas de ignição
1,00 UN Filtro de ar
1,00 UN Filtro de combustível
1,00 UN Filtro de óleo
1,00 UN Interruptor de óleo
4,00 L Óleo motor 15w40
1,00 UN Adesivo do carter
1,00 UN Reservatório partida a frio
1,00 JG Jogo de palheta limpador parabrisa dianteiro
1,00 JG Jogo de palheta limpador vidro traseiro
2,00 KIT Kit coifa e batente haste do amortecedor
2,00 UN Amortecedor dianteiro
1,00 Svç MÃO DE OBRA.

Valor: R$ 2.846,00 ( dois mil oitocentos e quarenta e seis reais ) 
Prazo: 20 dias

Cód. 
Reduzido

Dot. 
Orçamentário Secretaria Produto

6748 339030399900 AG REG.DE ÁGUAS E SA-
NEAMENTO BÁSICO-ARAS

OUTROS MA-
TERIAIS PARA 
MANUTENÇÃO 

DE VEÍC

6749 339039199900 AG REG.DE ÁGUAS E SA-
NEAMENTO BÁSICO-ARAS

OUTROS SERV. 
DE MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO

Fundamento: Conforme Artifo 24, IV e V da Lei 8666/93.
02/12/14 - MÁRCIO FERREIRA - PRESIDENTE DA ARAS

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A
AVISO DE EDITAL 

 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, torna pú-
blico, que em sua sede localizada na Rua Balduíno Taques, nº 445, 2º piso, Centro, 
Ponta Grossa, Estado do Paraná, estará realizando o seguinte procedimento licitatório: 

PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2014
DATA: 17/12/2014.
HORÁRIO: 09:00 horas.
OBJETO: “Aquisição de materiais para artesanato em proveito dos benefi ciários dos 
Projetos de Trabalho Técnico Social, referentes aos Conjuntos Habitacionais Califórnia I 
e Porto Seguro, localizados no Município de Ponta Grossa/PR, no âmbito do Programa 
Minha Casa Minha Vida”.
TIPO: Menor preço por lote.
VALOR: R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais) sendo lote 1- R$ 1.495,00 
(um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) e lote 2- R$ 1.495,00 (um mil, quatrocen-
tos e noventa e cinco reais).
RECURSOS: TERMOS DE CONVÊNIO SOB Nºs 0363.929-80 e 0386.475-95 (FAR 
– Fundo de Arrendamento Residencial) (FAR – Fundo de Arrendamento Residencial).
Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas através do site da PROLAR 
- http://www.prolarpmpg.com.br/ ou pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e-mail: licitacoes@
prolarpmpg.com.br. 
 Ponta Grossa, 02 de dezembro de 2.014.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

_____________________________________________________________________
AVISO DE EDITAL 

 A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, torna pú-
blico, que em sua sede localizada na Rua Balduíno Taques, nº 445, 2º piso, Centro, 
Ponta Grossa, Estado do Paraná, estará realizando o seguinte procedimento licitatório: 
_____________________________________________________________________

CONCORRÊNCIA nº 004/2014
Aonde se lê a data de abertura da licitação 06/01/2014; 
Leia-se a data de abertura da licitação 06/01/2015:
Cópia do Edital e demais informações poderão ser obtidas através do site da PROLAR 
- http://www.prolarpmpg.com.br/ ou pelo fone/fax: 42-3222-1257 ou e-mail: licitacoes@
prolarpmpg.com.br. 
 Ponta Grossa, 02 de dezembro de 2.014.

DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente – PROLAR

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
AVISO DE PREGÃO DESERTO

 A Câmara Municipal de Ponta Grossa torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que o Pregão, na forma Presencial nº 018/2014, destinado à contratação 
de empresa habilitada a fornecer 40 (QUARENTA) VALES CARGA PARA BOTIJÃO 
DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG, COM VASILHAME A BASE DE TRO-
CA, foi declarado DESERTO pela ausência de interessados na referida licitação.
Pregoeira: SILVANA SOUZA 
 Ponta Grossa, 02 de dezembro de 2014

VEREADOR ALIEL MACHADO BARK
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

_____________________________________________________________________
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

DE TERMO ADITIVO
5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2010

TOMADA DE PREÇO 01/2010
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
      CNPJ Nº 77.780.138/0001-85.
CONTRATADA: OI BRASIL TELECOM S/A – CNPJ nº 76.535.764/0001-43.
OBJETO: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2010, Tomada de Preço nº 01/2010 – Ser-
viço de Telefonia Fixa, pelo período de 04 (quatro) meses.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratifi cadas as demais cláusulas do referido Contrato.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, II, c.c o art. 65, § 1º da Lei de Licitações.
 Ponta Grossa, em 01 de dezembro de 2.014.

Vereador ALIEL MACHADO BARK
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

_____________________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 03/12/2014                             SESSÃO  ORDINÁRIA

EM REGIME DE URGÊNCIA
EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 449/14 – Dispõe sobre alterações nos anexos da Lei nº 11.615, 
de 18/12/2013 e Lei nº 11.869, de 24/07/2014. 

EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 417/14 – Altera a Lei nº 10.087, de 26/11/2009.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          CAPICTMA  - Favorável 

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 419/14 – Altera a Lei nº 11.946, de 25/09/2014.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          CAPICTMA  - Favorável 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DOPODER EXECUTVO
PROJETO DE LEI Nº 399/14 – Altera o Anexo II da Lei nº 11.615, de 18/12/2013 – Plano 
Plurianual – PPA, conforme especifi ca.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DOPODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 373/14 – Estabelece o Orçamento Geral do Município de Ponta 
Grossa para o exercício de 2.015.

EMENDAS Nºs 01 A 377, de autoria dos Senhores Vereadores
 
PARECERE: CFOF     - favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 373/2014 e da SU-
BEMENDA SUBSTITUTIVA, da SUBEMENDA MODIFICATIVA (com relação a Emenda 

nº 195/20144), das EMENDAS ADITIVAS e das EMENDAS MODIFICATIVAS, as quais 
seguem em apenso e, contrariamente a aprovação daquelas que descumprem normais 
legais ou em razão de estarem contempladas na proposta orçamentária, conforme nu-
meração e fundamentação expostas na sequência deste posicionamento.

DO VEREADOR LUIZ BERTOLDO
PROJETO DE LEI Nº 412/14 – Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa 
à Senhora GISELE ALONSO.
 
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                          CECE   - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 426/14 – Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 
especial no valor de R$ 120.000,00, e dá outras providências.
 
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                          CFOF   - Favorável

DA MESA EXECUTIVA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/14 – Autoriza o Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, a ausentar-se do Mu-
nicípio. 

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO  LEGISLATIVO, em 02 de dezembro de 
2.014.

Ver. ALIEL MACHADO                        Ver. WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
              Presidente                                                         1º Secretário

PUBLICIDADE DE CARÁTER
INFORMATIVO/EDUCATIVO

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária lança Programa de Apoio ao Manejo e 
Fertilidade do Solo 2014; 
_____________________________________________________________________
Banco de Leite Humano do Hospital da Criança conquista certifi cado padrão ouro;
_____________________________________________________________________
Projeto “Segurança e Prevenção nas Unidades Escolares – Brigadas de Incêndio”, pro-
movido pela Secretaria Municipal de Educação, foi contemplado com o Prêmio Gestor 
Público do Paraná (PGP-PR), desenvolvido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP). A entrega de troféus aconteceu nesta se-
gunda-feira (01), na Assembleia Legislativa do Paraná, onde foram destacadas também 
outras atividades exemplares de gestões municipais no estado;
_____________________________________________________________________
Munchenfest anima foliões da melhor idade. Cerca de 3.000 idosos. A tarde exclusiva 
para a terceira idade faz parte da política municipal voltada os grupos, que proporciona 
outras atividades durante o ano todo;
_____________________________________________________________________
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes informa que a partir de quinta-feira (04), 
começa a funcionar o binário entre a Avenida Anita Garibaldi e a Rua Júlia Lopes, região 
da Nova Rússia. A Anita Garibaldi passa a ser mão única, sentido Leste-Oeste, entre a 
Avenida Visconde de Sinimbu e a Rua Visconde de Itaboraí. E a Rua Júlia Lopes passa-
rá a ter sentido único, Oeste-Leste, entre a Visconde de Itaboraí e Visconde de Sinimbu.

MARCUS VINICIUS FREITAS
Secretário Municipal de Governo

Ponta Grossa, 02 de dezembro de 2014
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