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ADILSON DUSI STRACK

L E I S

L   E   I    Nº    13.462, de 04/07/2019
Denomina de NELSON FLORENTINO o 
campo de futebol society a ser construído 
na Praça Álvaro Holzmann, situada na Vila 
Palmeirinha, nesta cidade.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 05 de junho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 115/2019, de autoria do Vereador 
Divo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º - Fica denominado de NELSON FLORENTINO o campo de futebol society a ser construído 

na Praça Álvaro Holzmann, situada na Vila Palmeirinha, nesta cidade.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.464, de 04/07/2019

Denomina de Tenente Coronel VALDIR CO-
PETTI NEVES a Rua "C" do Loteamento Jar-
dim das Flores, Bairro Neves, nesta cidade, 
nesta cidade.

     A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 10 de junho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 036/2019, de autoria do Vereador 
Vinícius Camargo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º -   Fica    denominada  de   Tenente  Coronel  VALDIR  COPETTI  NEVES  a  Rua   “C”   do 
               Loteamento Jardim das Flores, situada no Bairro Neves, nesta cidade.

Art. 2° -   Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.466, de 04/07/2019

Instituí, no âmbito do Município de Ponta 
Grossa, a Semana Municipal das Comunida-
des Terapêuticas

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 10 de junho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 081/2019, de autoria do Vereador 
Pastor Ezequiel Bueno, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município de Ponta Grossa, a Semana Municipal das Co-

munidades Terapêuticas, a ser realizada, anualmente, com inicio no terceiro sábado e 
término no quarto sábado do mês de junho.

Parágrafo único - A Semana Municipal das Comunidades Terapêuticas passara a integrar o calen-
dário oficial do Município de Ponta Grossa, como evento oficial na área da saúde. 

Art. 2° -  Para  realização da Semana Municipal das Comunidades Terapêuticas, o Poder Execu-
tivo Municipal, em parceira com entidades publicas e privadas, poderá realizar ações, 
preferencialmente em conjunto com aquelas previstas na Lei Municipal n° 12 496, de 
27/04/2016, que instituiu o mês “JUNHO BRANCO”, voltadas à difusão de políticas públi-
cas de combate e prevenção a dependência toxicológica.

Art. 3° - No âmbito da Câmara Municipal poderão ser realizados debates, palestras, conferências 
e demais eventos relacionados aos objetivos desta lei, bem como a realização de Sessão 
Solene especialmente convocada para este fim.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentara a presente lei, no que couber. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.486, de 04/07/2019

Altera a Lei Municipal n° 12.269, de 
02/09/2015.

   CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 01 de julho de 2019, a partir do Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Poder 
Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L  E  I
Art. 1°.  O Anexo II – Número de Vagas, da Lei n° 12.269, de 02/09/2015, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:
ANEXO II

NÚMERO DE VAGAS (NR)
EMPREGO - PROFESSOR VAGAS

40 horas   1066
20 horas 2068
TOTAL 3134

Art. 2º.    Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
    PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  1 6. 1 4 5,  26/06/2019
Declara de utilidade pública, para fins de 
constituições de servidões em favor da Com-
panhia de Saneamento do Paraná - SANE-
PAR, o imóvel abaixo especificado.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com o disposto nos Arts. 2º, 5º, alíneas “e” e “h” e 6º, do Decreto Lei Federal nº 
3.365/41, com as alterações da Lei nº 2.786/56, em consonância com o Contrato de Concessão 
para Exploração de Serviços Públicos de Abastecimento de Esgotamento Sanitários, e tendo em 
vista o contido no protocolado n° 1560248/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa ou 

judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a área de terra abaixo 
descrita, bem como as benfeitorias que possam sobre ela existir, com fulcro nos Artigos 
2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 
2.786 de 21 de maio de 1956. 

             Área: 210,13 m2
  Proprietária: Patrimonial Empreendimentos Imobiliários Ltda ou a quem de direito 

pertencer
  SITUAÇÃO: Uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgotos, instituída no imóvel 

constituído terreno urbano, Área “E”, situado na Chácara dos Moro, neste município, cons-
tante da matrícula nº 17.011, da 1ª Circunscrição do Cartório de Registro Imobiliário de 
Ponta Grossa – PR, com a seguinte DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa 
de servidão para rede de esgoto no vértice 0-PP de coordenadas N = 7.221.960,7378 
m e E = 583.647,3639 m; localizado no alinhamento predial da Rua Herminio Baggio à 
74,80 m da esquina desta com a Rua Joaquim de Paula Xavier. Deste segue com azimute 
06°06’01” e distancia de 37,78 m até o vértice P1 de coordenadas N = 7.221.921,6843 m 
e E = 583.642,9387 m; deste segue com azimute 175°34’34” e distancia de 64,76 m até 
o vértice P2 de coordenadas N = 7.221.856,1205 m e E = 583.648,0111 m; ponto final da 
descrição localizado na divisa de matrícula, perfazendo uma extensão de 105,06 m, a qual 
define o eixo de uma faixa de 2,00 m de largura, com área total de   atingimento de 210,12    

              m².   Todas  as  confrontações   são  com a   matricula   17.011    sob     propriedade    de
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           Patrimonial   Empreendimentos Imobiliários LTDA. Todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da 
RBMC de Guarapuava Cód. 96049, de coordenadas N 7.192.442,097 m e E 450.952,308 
m, e também da estação ativa da RBMC da UFPR de Curitiba de Cód. 93970 de coorde-
nadas N 7.184.223,310 e E 677.878,515 e encontram-se representadas no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 51°WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos 
os azimutes, distancias, áreas e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Art. 2º.  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a promover todos 
os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para as efetivações das instituições de ser-
vidão nas áreas descritas no artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3º.  Fica reconhecida a conveniência das constituições das servidões em favor da Companhia 
de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para os fins indicados, o qual compreende o di-
reito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de execução e manutenção das áreas 
descritas no artigo 1º deste Decreto.

Art. 4º.  Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus das servidões limitarão o uso e gozo das 
mesmas ao que forem compatíveis com as existências das servidões, abstendo-se, con-
sequentemente, da prática dentro das referidas áreas, de quaisquer atos que causem 
danos às mesmas, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de 
elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 5º.  A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando 
necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941 e suas alterações.

Art. 6º.  O ônus decorrente das instituições de servidões das áreas a que se referem o artigo 1º 
deste Decreto, ficarão exclusivamente por conta da Companhia de Saneamento do Para-
ná – SANEPAR.

Art. 7º.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 26 de junho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   1 6. 1 6 5,  de 02/07/2019

Aprova o Regimento Disciplinar da Guarda 
Municipal de Ponta Grossa, e dá outras pro-
vidências.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas por lei, em especial, o art. 37 da Lei nº 7.306, de 11/09/2003, tendo em 
vista o contido no protocolo SEI nº. 13.360/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica aprovado, na forma do Anexo deste Decreto, o Regimento Disciplinar da Guarda 

Municipal de Ponta Grossa, integrante da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança 
Pública.

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado os Decretos nºs.:  487, 
de 17/09/2003; 8.032, de 26/11/2013; 9.140, de 26/08/2014; e 12.626, de 21/02/2017.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em  02 de julho de 2019.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

REGIMENTO DISCIPLINAR DA GUARDA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Capítulo I

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE ATUAÇÃO, DISCIPLINA E HIERARQUIA
Art. 1º.   Este Regimento Disciplinar, ao qual estão sujeitos os integrantes do Grupo Ocupacional 

da Guarda Municipal de Ponta Grossa, tem por finalidade especificar as normas gerais de 
atuação, as transgressões disciplinares e estabelecer as normas relativas às penalidades, 
comportamento, recursos, recompensas e processo de controle disciplinar, dispondo so-
bre a disciplina operacional e administrativa.

Art. 2º.   A camaradagem é indispensável à formação e ao convívio profissional, visando a desen-
volver as melhores relações sociais entre os componentes da Secretaria Municipal de 
Cidadania e Segurança Pública.

Parágrafo único. São manifestações essenciais da disciplina:

     I.  a pronta obediência às ordens superiores;
    II.  a pronta obediência às leis e Regimentos;
    III.  a correção de atitudes;
    IV.  a dedicação integral ao serviço;
    V.  a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da Instituição; e
    VI.   o cumprimento das normativas instituídas pela Secretaria Municipal de Cidadania e Segu-

rança Pública e seus Departamentos.

Art. 3º.  Entende-se por hierarquia, o vínculo que une os integrantes do Grupo Ocupacional da 
Guarda Municipal de Ponta Grossa, subordinando os de um nível aos outros e estabele-
cendo uma escala de responsabilidade pela qual, sob este aspecto, são uns em relação 
aos outros, superiores e subordinados.

     § 1º. São superiores hierárquicos, ainda que não pertencentes a nenhum nível de carreira:
     I.   o Prefeito Municipal;
     II.   o Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública;
     III.   o Comandante;
     IV.   o Subcomandante;
     V.   o Supervisor Operacional;
     VI.   Os Coordenadores Operacionais.
     § 2º.  A hierarquia confere ao superior o poder de  dar ordens,  fiscalizar  e rever  decisões  em
               relação ao subordinado, a quem ele impõe o dever de obediência.
     § 3º.  Havendo igualdade entre os pares, terá precedência o mais antigo no cargo.
     § 4º.  Todas as normativas ou ato administrativo obedecerão à legalidade.
     § 5º.  A ordem ilegal não se cumpre, ficando ainda sujeito a sanção disciplinar quem proferiu a 

ordem sem a sua observância.

Capítulo II
DA ESFERA DA AÇÃO E DA COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO.

Art. 4º.   A competência para aplicar as penalidades disciplinares é conferida:
      I.   ao Prefeito Municipal, para homologação nos casos de demissão;
      II.   ao Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública, para os casos de suspensão, 

instauração de Procedimentos, Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias;
      III.   ao Comandante da Guarda Municipal, para os casos de Advertências e notificação redu-

zida a termo com ciência do notificado.

Art. 5º.   Todos componentes do Grupo Ocupacional da Guarda Municipal de Ponta Grossa estarão 
subordinados a este Regimento, onde quer que exerça suas atividades.

Capítulo III
DO USO DE UNIFORME

Art. 6º.  Os uniformes, símbolos, insígnias, distintivos, identificação e uso dos uniformes pelos 
integrantes da carreira de Guarda Municipal são disciplinados pelo presente Regimento e 
conforme anexo deste Decreto.

    § 1º.   O  uso correto  dos uniformes é primordial,  para a boa apresentação individual e coletiva 
dos integrantes da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, constituindo-
-se em importante fator para o fortalecimento da disciplina, o desenvolvimento do espírito 
de corpo e o bom conceito da Corporação no seio da opinião pública.

    § 2º.  O uniforme tem como funções principais a padronização, identificação e a proteção dos 
servidores que o utilizam.

Art. 7º.   É dever de todo o integrante da Guarda Municipal:
     I.   Utilizar o uniforme, peças complementares, insígnias, identificação e distintivos da Guarda 

Municipal de Ponta Grossa, mantendo as suas características;
     II.   Zelar pela limpeza do uniforme e demais peças, mantendo o brilho dos metais e o polimen-

to dos calçados.

Art. 8º.   A Padronização e regulamentação no que trata esse artigo referem-se ao bem do serviço 
público e a manutenção de segurança ao Guarda Municipal Masculino em serviço. 

      I.  manter o cabelo aparado a máquina ou tesoura, acertando gradualmente de baixo para 
cima, mantendo bem nítido os contornos junto às orelhas e pescoço; na parte superior da 
cabeça, o cabelo deverá ser desbastado o suficiente para harmonizar-se com o resto do   
corte e com o uso da cobertura (Boné ou Boina);

     II.  as costeletas poderão ter o comprimento até a altura correspondente à metade do pavi  
lhão auricular;

     III.   é vedado ao Guarda Municipal uniformizado o uso de barba ou cavanhaque;
     IV.   é permitido o uso do bigode, desde que discreto, aparado, não ultrapassando as comissu-

ras labiais, devendo constar da sua identidade funcional;
     V.   Não é permitido o uso de piercing no rosto quando em serviço;
     VI.   É permitido o uso de pulseira, óculos, anel e relógio desde que discreto;
     VII.   Recomenda-se a não usar gargantilha, cordão, corrente ou colar;
     VIII.   manter as unhas curtas.

Art. 9º.   A Padronização e regulamentação no que trata esse artigo referem-se ao bem do serviço 
público e a manutenção de segurança a Guarda Municipal Feminino em serviço.

      I.   manter os cabelos presos para trás, rente ao couro cabeludo, deixando a testa e as ore-
lhas descobertas; se compridos devem ser presos em forma de coque ou trança, na parte 
de trás da cabeça na altura da nuca, podendo ser utilizada uma rede da cor dos cabelos 
ou preta para fixá-los;

     II.   é permitido o uso de pulseira, óculos, anel e relógio, desde que discreto;
     III.   manter as unhas curtas;
     IV.   usar maquiagem com cores suaves e discretas;
     V.   Recomenda-se a não usar gargantilha, cordão, corrente ou colar;
     VI.   Os brincos devem ser pequenos e discretos, sem elementos pendulares.
     VII.   Não é permitido o uso de piercing no rosto quando em serviço.

Art. 10.   É expressamente proibido:
     I.  Comparecer uniformizado a qualquer lugar incompatível com o decoro da carreira, bem 

como participar de reuniões ou manifestações de caráter político partidária, ou atividades 
estranhas a carreira de Guarda Municipal;

     II.   Usar peças de uniforme nas folgas, férias e licenças;
     III.   O uso de uniforme, bem como de qualquer peça referente à Guarda Municipal de Ponta 

Grossa por pessoas que não pertençam à carreira de Guarda Municipal de Ponta Grossa, 
bem como a doação de peças do uniforme que contenham as características de sua iden-
tificação;

     IV.   Alterar as características dos uniformes, nem aos mesmos sobrepor peças, artigos, insíg-
nias ou distintivos que não os previstos neste Regulamento, com exceção dos autorizados 
por escrito pelo Secretário Municipal de Cidadania e Segurança pública ou pelo Coman-
dante da Guarda Municipal.

     V.  é vedado o uso de objetos ou acessórios no Cinto de Guarnição que não estejam em 
conformidade com este Decreto.

     VI.   é vedado o uso de objetos, acessórios e distintivos fixados ao colete balístico quando o 
Guarda Municipal estiver trajando o uniforme de Verão.

Art. 11.   É obrigatório o uso completo do uniforme e de equipamentos de proteção individual (EPI) 
a todos os Guardas Municipais quando em serviço, salvo disposições em contrário.

    § 1º.   O uso de Cobertura (Boné ou Boina) é obrigatório ao Guarda Municipal inclusive quando 
estiver embarcado em viatura ou em local coberto.

    § 2º.  O uso de Cobertura (Boné ou Boina) poderá ser restringido ou dispensado a critério do 
Comandante da Guarda Municipal a pedido do Guarda Municipal.

Art. 12.   Poderá ser restringido ou dispensado o uso de uniforme ou EPI, equipamentos e asses-
sórios aos integrantes a carreira de Guarda Municipal nas seguintes hipóteses:

     I.  No desempenho de atividades administrativas com autorização expressa do Secretário 
Municipal de Cidadania e Segurança Pública ou Comandante da Guarda Municipal;

     II.   Quando  cedido, designado,  transferido ou à disposição de outros   órgãos ou   entidades  
para exercício de atividade estranha a carreira de Guarda Municipal estabelecida na Clas-
sificação Brasileira de Ocupações (CBO);

     III.  Quando estiver respondendo a procedimento disciplinar devido a comportamento inade-
quado a função de Guarda Municipal;

     IV.   Por recomendação de saúde ocupacional e/ou perícia médica;
     V.   Como medida preventiva para proteção do Guarda Municipal, decoro de classe ou interes-

se público;
     VI.  O uniforme será dispensado à servidora da Guarda Municipal gestante, a partir do momen-

to em que esta comprovar a existência da gestação por meio de exame médico.

Art. 13.   Os uniformes, bem como as peças complementares, divisas, insígnias, distintivos, e con-
decorações nas cores estabelecidas ou reguladas, são exclusividade da Guarda Munici-
pal de Ponta Grossa e considerados de uso privativo para os integrantes ativos e função 
específica de carreira de Guarda Municipal.

Art. 14.   O descumprimento do disposto nos artigos 1º ao 8º e seus incisos deste Decreto, implicará 
na aplicação das sanções disciplinares;

Art.15.   Os casos omissos serão submetidos e decididos pelo Prefeito Municipal, Secretário Muni-
cipal de Cidadania e Segurança Pública e Comandante da Guarda Municipal.

   § 1º.   Aos servidores públicos federais, estaduais e municipais, as sanções disciplinares conti-
das nos regimentos próprios de cada órgão ou entidade;

   § 2º.  As pessoas não servidores públicos de qualquer espécie as sanções criminais e civis 
conforme legislação vigente.
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TÍTULO II
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Capítulo I
DA ESPECIFICAÇÃO

Art. 16.  Transgressão disciplinar é toda ação ou omissão praticada pelo Guarda Municipal, ou 
qualquer violação dos preceitos da ética, dos deveres e das obrigações profissionais, na 
sua manifestação elementar e simples.

Parágrafo único. Toda e qualquer transgressão cometida pelo Guarda Municipal deve ser comuni-
cada via notificação para ciência do comando.

Art. 17.   São transgressões disciplinares:
      I.   todas as ações ou omissões contrárias à disciplina, especificadas no Título VII; e
      II.  todas as ações ou omissões, não especificadas na relação de transgressões do Título  

citado, nem qualificadas como crime em legislação própria, que afetem a honra pessoal, 
o decoro da classe e outras prescrições estabelecidas no Regimento Interno da Guarda 
Municipal de Ponta Grossa e leis, bem como aquelas praticadas contra normas e ordens 
de serviço emanadas de autoridade competente.

Capítulo II
DO JULGAMENTO

Art. 18.   O julgamento da transgressão deve ser precedido de análise que considere:
     I.   o comportamento do transgressor;
     II.   as causas que a determinaram;
     III.   a natureza dos fatos ou atos que a envolveram; e
     IV.   as consequências que dela vieram ou possam advir.

Art. 19.   O julgamento da transgressão deve ser precedido de análise que considere:
     I.   as consequências que dela vieram ou possam advir.
     II.   a natureza dos fatos ou atos que a envolveram;
     III.   as causas que a determinaram; e
     V.   o comportamento do transgressor.

Parágrafo único. Nenhum Guarda Municipal poderá ser punido sem que lhe seja assegurado o 
direito do contraditório e ampla defesa das acusações que lhe forem imputadas.

Art. 20.   Haverá causa de justificação quando o ato for cometido:
     I.   na prática de ação meritória ou no interesse do serviço,da ordem ou do sossego público;  

e
     II.  quando incidir qualquer uma das excludentes de ilicitude.

Parágrafo único. Não haverá penalidade quando for reconhecida qualquer causa dos incisos su-
pracitados.

Art. 21.   São circunstâncias atenuantes:
     I.    bom comportamento;
     III.    relevância de serviços prestados;
     IV.    ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior; e
     V.    ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus  direitos ou de outrem,  não
               se configurando causa de justificação.

Art. 22. São circunstâncias agravantes:
     I.    mau comportamento;
     II.    prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;
     III.    reincidência de transgressão;
     IV.    conluio de duas ou mais pessoas;
     V.    ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica ou funcional; e
     VI.    ter se aproveitado de deficiência física e/ou mental, ou de ignorância plenamente compro-

vada de outrem;
     VII.   o descumprimento de ordem emanada de superior hierárquico.

Capítulo III
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 23.   As transgressões, segundo sua intensidade, classificam-se em:
     I.   LEVE - são as transgressões disciplinares que cominam pena de advertência;
     II.   MÉDIA - são as transgressões disciplinares que cominam pena de suspensão de até seis 

dias;
     III.   GRAVE - são as transgressões disciplinares que cominam pena de suspensão acima de 

seis dias.

TÍTULO III
DAS PENALIDADES DISCIPLINARES.

Capítulo I
DA GRADUAÇÃO E CONCEITUAÇÃO

Art. 24.   A penalidade disciplinar objetiva a preservação da disciplina e deve ter em vista o benefí-
cio educativo ao punido e o interesse da coletividade a que ele pertence.

Art. 25.   Segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, as penalidades a que 
está sujeito o Guarda Municipal são em ordem de gravidade crescente:

     I.   advertência;
     II.   suspensão; e
     IV.   demissão.
    § 1º.  Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da 

infração e os danos que delas provierem para o serviço e para a Administração Municipal.
    § 2º.   Serão considerados também os serviços prestados à Administração Municipal, bem como 

as peculiaridades de onde foram desenvolvidos.

Art. 26.   A advertência é a forma mais branda de punir, expressa de forma escrita, registrada para 
fins de enquadramento comportamental.

Parágrafo único. Havendo reincidência na pena de advertência escrita, aplicar-se-á a pena de 
suspensão, conforme tipificadas no Artigo 41 deste Decreto.

Art. 27.    A suspensão consiste no cerceamento ao trabalho, sofrendo o punido a perda pecuniária, 
durante o período.

Art. 28.    A demissão é a pena que exclui o Guarda Municipal do quadro de servidores da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa.

Capítulo II
DA APLICAÇÃO

Art. 29.   A aplicação da pena compreende uma nota de penalidade e a decorrente a anotação em 
ficha funcional do Guarda Municipal.

     

   § 1º. A nota de penalidade conterá uma descrição sumária, clara e precisa dos atos e circuns-
tâncias que determinaram a transgressão, relacionando-a e enquadrando-a, acrescida de 
outros detalhes como o comportamento do transgressor e cumprimento da penalidade.     

   § 2º. No enquadramento serão mencionados:
      I.   a transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos tanto quanto possível, a referên-

cia aos artigos, parágrafos, normas ou ordens que foram contrariadas ou contra as quais 
tenha havido omissão;

      II.   os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes ou agravantes;
      III.   a classificação da transgressão;
      V.   a penalidade imposta.

Art. 30.   A aplicação da penalidade deverá ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para 
que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento ex-
clusivo do dever e na preservação da disciplina e que tem em vista o benefício educativo 
do mesmo e do Grupo Ocupacional.

Art. 31.   A aplicação da penalidade deverá obedecer às seguintes normas:
     I.   a penalidade deverá ser proporcional à gravidade da transgressão;
     II.   a  penalidade não  pode  atingir o máximo previsto neste  Regimento,  quando ocorrerem  

apenas circunstâncias atenuantes;
     III.  quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes, a penalidade será aplicada 

conforme preponderarem umas sobre as outras;
     IV.   por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma penalidade;
     VI.   a penalidade disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil ou penal que lhe 

couber;
     VII.   na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre si, a cada uma deve ser 

imposta a penalidade correspondente, e, caso contrário, as de menor gravidade serão 
consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal.

Parágrafo único.  Compete ao Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública as provi-
dências para a instauração de sindicância e processo administrativo, para apurar a devida 
responsabilidade do servidor, através de inquérito administrativo.

Art. 32.  O processo administrativo poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, 
quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do 
punido ou inadequação da penalidade aplicada.

Art. 33.   A revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade.

TÍTULO IV
DO COMPORTAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 34.  O comportamento do Guarda Municipal terá sua classificação de acordo com o grau de 
penalidades sofridas, respeitando a prescrição e a reincidência.

   § 1º.  O comportamento do Guarda Municipal será classificado em:
     I.  Excepcional - quando, no período de cinco anos de efetivo serviço, não tenha sofrido 

qualquer penalidade disciplinar;
     II.   Ótimo - quando, no período de cinco anos de efetivo serviço, tenha sofrido até uma adver-

tência;
     III.   Bom - quando, no período de cinco anos de efetivo serviço, tenha sido punido com duas 

advertências;
     IV.   Regular - quando, no período de cinco anos de efetivo serviço, tenha sido punido com até 

uma suspensão, ou três advertências;
     VI.   Mau - quando, no período de cinco anos de efetivo serviço, tenha sofrido com até duas 

suspensões ou mais de três advertências.
    § 2º.   Ingressará automaticamente no comportamento Mau o Guarda Municipal que sofrer sus-

pensão acima de 06 (seis) dias.

TÍTULO V
DOS RECURSOS E DAS RECOMPENSAS.

Capítulo I
DOS RECURSOS

Art. 35.   Interpor reconsideração e/ou recurso administrativo disciplinar é o direito concedido ao 
Guarda Municipal que se julgue prejudicado, ofendido ou injustiçado, na esfera disciplinar, 
cabendo recurso, por uma única vez, da decisão que aplicar a penalidade.

   § 1º.    O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou do recurso é de 30 (trinta) dias 
a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida.

   § 2º.    Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das 
razões de inconformismo.

   § 3º.    O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de dez (10) 
dias para, motivadamente, manter sua decisão ou reformá-la.

   § 4º.   Mantida a decisão, ou reformada parcialmente, será imediatamente encaminhada a ree-
xame pela Procuradoria Geral do Município.

Capítulo II
DA PRESCRIÇÃO DE PENALIDADES

Art. 36.   Será prescrita a penalidade de advertência e suspensão, registrada em suas alterações, 
após cinco anos de sua publicação.

Art. 37.   A prescrição de penalidade não surtirá efeito retroativo.

Capítulo III
DAS RECOMPENSAS

Art. 38.   As recompensas constituem-se em reconhecimento aos bons serviços prestados pelo  
Guarda Municipal.

    § 1º.   São   recompensas  os elogios  por bons serviços prestados em relevância ao bom nome 
da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública e a bem da coletividade a que 
serve, podendo ser individual ou coletivo.

    § 2º.    A cada cinco elogios individuais recebidos corresponderá à prescrição da penalidade mais 
antiga, sofrida no período de cinco anos.

TÍTULO  VI
DAS NORMAS GERAIS DE ATUAÇÃO

Capítulo I
DA ATUAÇÃO EM GERAL

Art. 39.   A atuação do Guarda Municipal deve condizer com a postura adotada no posto de serviço 
e as normas legais da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública.

Art. 40.   O Guarda Municipal deverá ater-se a todas as normas e Regimentos em vigor para fins de 
um bom desempenho e aprimoramento do serviço.

Art. 41.   Quanto à apresentação pessoal o Guarda Municipal deve:
     I.   manter o seu uniforme limpo e apresentável;
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     II.  quando do sexo masculino: manter o cabelo aparado a máquina ou tesoura, acertando  
gradualmente de baixo para cima, mantendo bem nítido os contornos junto às orelhas e 
pescoço, na parte superior da cabeça, o cabelo deverá ser desbastado o suficiente para 
harmonizar-se com o resto do corte e com o uso da cobertura, tamanho dos fios equiva-
lente a 03 cm (máquina 03);

     III.  quando do sexo feminino: manter os cabelos presos para trás, rente ao couro cabeludo, 
deixando a testa e as orelhas descobertas; se compridos devem ser presos em forma de 
coque ou similar, na parte de trás da cabeça na altura da nuca, podendo ser utilizada uma 
rede da cor dos cabelos ou preta para fixá-los;

    IV.   as costeletas poderão ter o comprimento até a altura correspondente à metade do pavi-
lhão auricular;

    V.   é vedado o uso de barba;
    VI.  É permitido o uso do bigode, devendo ser mantido o rosto sempre limpo e aparado por 

laminas de barbear;
    VII.  é permitido o uso de pulseira, óculos e anel, desde que discreto;
    VIII.  manter as unhas curtas;
     IX.  usar maquiagem com cores suaves e discretas;
     X.  gargantilha, corrente ou colar não deve ser utilizado sobrepondo-se ao uniforme; e
     XI.  os brincos devem ser pequenos e discretos, não é permitido elementos pendulares, so-

mente permitido uso as Guarda Municipais femininas.
    XII.  os óculos de sol deverão ter lentes escuras e armação preta, sendo proibido o uso de 

lentes espelhadas ou coloridas.
   § 1º.   As Guarda Municipais femininas, quando no exercício da função de motociclista, poderão 

utilizar trança única, devido ao uso do capacete.
   § 2º.   Não é permitido o uso de piercing quando uniformizado.

Art. 42.   São normas gerais de atuação do Guarda Municipal:
    I.   assumir o serviço com pontualidade, a fim de receber instruções sobre o posto ou ativida-

de a ser desenvolvida;
    II.   comunicar a Central de Monitoramento quando da assunção do serviço, direto no posto, 

por meio de rádio ou telefone;
    III.  manter-se respeitoso e disciplinado na presença de seus pares, superiores e do público 

em geral;
    IV.   portar-se com urbanidade e polidez no tratamento com populares;
    V.   atender prontamente ao chamado de populares, prestando-lhes toda assistência neces-

sária;
    VI.   inspecionar, com a devida atenção, a área onde irá desempenhar seu serviço, se inteiran-

do das peculiaridades da mesma;
    VII.  comunicar-se imediatamente com a Central  de Monitoramento, quando houver suspeita  

de ocorrência de qualquer ilícito;
    VIII.  percorrer incessantemente o setor da cidade que lhe for confiado, evitando qualquer des-

cuido de vigilância, postando-se de maneira a ser facilmente identificado;
    IX.   prevenir desordens;
    X.  evitar atos não autorizados nas vias ou logradouros públicos, sempre agindo branda e 

persuasivamente;
    XI.   transmitir a Central de Monitoramento todas as ocorrências e alterações verificadas no 

seu setor de vigilância, registrando em documento próprio;
    XII.   deter e conduzir à autoridade competente os que forem encontrados, em flagrante delito 

de infração penal ato infracional;
   XIII.   comunicar a  Central de Monitoramento, com antecedência, sobre atraso ou falta ao ser-

viço;
   XIV.   permutar escala ou posto de serviço somente com autorização escrita;
   XV.   manter-se vigilante, não se distraindo com fatos alheios;
   XVI.  utilizar-se de equipamento da Instituição somente em serviço e para os fins a que se des-

tina;
   XVII.  ater-se ao serviço designado, não extrapolando sua área de atuação;
   XVIII.   na assunção do serviço inspecionar e conferir o armamento e o equipamento na presença 

de seu antecessor;
   XIX.   no ato de deter qualquer pessoa em flagrante delito garantir-lhe seus direitos constitucio-

nais;
   XX.   zelar pelo bom nome da Guarda Municipal de Ponta Grossa bem como pela Secretaria 

Municipal de Cidadania e  Segurança Pública, estando ou não em serviço.
   XXI.    manter-se em contato com funcionários de outros órgãos, dentro de um clima profissional, 

de respeito e urbanidade;
   XXII.   ao atuar nos órgãos municipais para cumprimento de sua missão, deve proteger o patri-

mônio e as pessoas do local;
   XXIII.   impedir a ocorrência de danos;
  XXIV.  mpedir a permanência de pessoas que perturbem a paz pública, encaminhando-as aos 

órgãos competentes;
   XXV.   orientar quanto ao cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, quando desempenhar a 

função de agente de trânsito;
   XXVI. cumprir as normas internas de cada órgão, quando compatíveis com suas atribuições;
  XXVII. o Guarda Municipal em serviço nos eventos municipais manter-se-á atento às ordens 

emanadas de seus superiores, além das normas peculiares do evento, para que não ex-
trapole sua competência;

  XXVIII. ao deparar-se com sinistros deverá isolar o local até a chegada das autoridades compe-
tentes e ainda tomar medidas de segurança; e

   XXIX. toda e qualquer abordagem deve ser comunicada a Central de Monitoramento.

Capítulo II
DA ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA 

E  SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 43.  O Guarda Municipal de serviço deve sempre apresentar uma postura correta e digna, 

tratando a todos com educação e urbanidade.

Parágrafo único. O Guarda Municipal que presta serviço em outro setor interno da Secretaria Muni-
cipal de Cidadania e Segurança Pública subordinam-se à chefia do mesmo.

Art. 44.   O Guarda Municipal de serviço na Sede da Guarda Municipal, independente da função 
desempenhada, deve:

     I.   apresentar-se ao Supervisor Operacional ou Coordenador  Operacional, para deste rece-
ber as instruções de serviço;

    II.  fiscalizar a entrada de pessoas na Sede, identificando-as e prestando as informações 
necessárias;

    III.   quando escalado na Sede da Guarda Municipal manter-se atento  a vigilância;

  I V.   se for radio operador ou telefonista deverá:
    a)    atender todas as chamadas telefônicas com educação e urbanidade, identificando sempre 

a Instituição e o operador;
    b)    atender prontamente aos chamados das  equipes, via rádio ou telefone;
    c)    impedir a utilização do telefone para fins particulares;
    d)    transmitir pelo rádio somente informações e assuntos de serviço, usando linguagem téc-

nica;
    e)    manter sob controle as viaturas em operação;
    f)    preencher de forma correta e legível os impressos em uso; e
    

    g)   reportar-se sempre ao Supervisor ou seu representante sobre informações ou ordens, e 
informar o mesmo sobre ocorrências em andamento.

Capítulo III
DA ATUAÇÃO DE MOTORISTAS, MOTOCICLISTAS E CICLISTAS

Art. 45.   Da  atuação dos condutores: 
    I.   Os Guarda Municipais condutores de veículos deverão ao assumir o serviço:
   a)    examinar o estado da viatura e seus materiais, constando em ficha específica qualquer 

alteração;
    b)    cuidar da limpeza, conservação e utilização das viaturas;
    c)   manter e ter pleno conhecimento de todas as ordens referentes às viaturas;
    d)   informar a Central de Monitoramento todos os deslocamentos, anotando-os na ficha de 

movimentação;
    e)    transportar pessoas em trajes civis apenas no caso de ocorrência, exceto com autorização 

dos superiores hierárquicos;
    f)    obedecer à legislação de trânsito;
    g)    permanecer atento ao radio transmissor e responder prontamente quando solicitado;
    h)    não deixar a chave ou equipamentos na viatura ao desembarcar;
    i)   quando em ronda ou ponto-base, entrar em contato com o responsável pelo evento ou 

instalação;
    j)    providenciar a elaboração do Boletim Interno e Boletim de Ocorrência quando no envolvi-

mento em acidente de trânsito; 

    II.   Os Guardas Municipais condutores de motocicletas deverão ao assumir o serviço:
    a)   obedecer à legislação de trânsito;
    b)   permanecer atento ao radio transmissor e responder prontamente quando solicitado;
    c)   não deixar a chave ou equipamentos na motocicleta ao desembarcar;
    d)  quando em ronda ou ponto-base, entrar em contato com o responsável pelo evento ou 

instalação;
    e)   providenciar a elaboração do Boletim Interno e Boletim de Ocorrência quando no envolvi-

mento em acidente de trânsito;
    f)  utilizar os equipamentos de proteção fornecidos pela instituição, demais equipamentos 

somente mediante autorização do Comando.

    II.  Os Guardas Municipais condutores de bicicletas deverão ao assumir o serviço:
    a)   obedecer à legislação de trânsito;
    b)  permanecer atento ao radio transmissor e responder prontamente quando solicitado;
    c)  não deixar equipamentos na bicicleta  ao desembarcar;
    d)  quando em ronda ou ponto-base, entrar em contato com o responsável pelo evento ou 

instalação;
    e)   providenciar a elaboração do Boletim Interno e Boletim de Ocorrência quando no envolvi-

mento em acidente de trânsito; 
    f)  utilizar os equipamentos de proteção fornecidos pela instituição, demais equipamentos 

somente mediante autorização do Comando.

Parágrafo único.  É dever dos motoristas, motociclistas e ciclistas zelar pela manutenção e con-
servação dos equipamentos. 

Capítulo IV
DA COMPETÊNCIA PARA ATUAÇÃO

Art. 46.    A competência de atuação está diretamente ligada ao nível, respeitando o grau de hierar-
quia.

    I.   Cabe ao Comandante da Guarda Municipal:
   a)   coordenar e supervisionar as atividades relativas à Guarda Municipal; 
   b)   manter-se integrado com os servidores e dirigentes públicos e privados;
   c)   propor medidas para o aperfeiçoamento da Guarda Municipal e do desenvolvimento de 

suas atividades;
   d)   dar conhecimento aos seus subordinados das ordens emanadas do Secretário Municipal 

de Cidadania e Segurança Pública; 
   e)   ministrar instrução aos seus subordinados; 
   f)   assessorar diretamente as Diretorias Operacionais e Técnicas; 
   g)   exercer o Comando da Guarda Municipal em grandes eventos.
   h)   Auxiliar a Ouvidora da SMCSP e Corregedoria da Guarda Municipal quando solicitado.

   II.   Compete ao Subcomandante da Guarda Municipal:
   a)    assessorar diretamente o Comandante da Guarda Municipal, como seu principal adjunto;
   b)   substituir o Comandante da Guarda Municipal em suas faltas e/ou impedimentos;
   c)    responsabilizar-se pelas atividades do Setor de Apoio e administrativo da Guarda Munici-

pal, zelando pelas atividades organizacionais;
   d)    requisitar e/ou elaborar os relatórios que lhe forem solicitados;
   e)    responsabilizar-se, sob a orientação do Comandante da Guarda Municipal, pelas ativida-

des de relações públicas da Corporação;
    f)    representar a Corporação sempre que designado pelo Comandante da Guarda Municipal;
   g)    propor ao Comandante a escala de férias dos integrantes da Corporação;
   h)   apresentar ao Comandante a proposta de distribuição dos integrantes da Corporação pe-

las diversas Áreas e Setores Operacionais;
    i)    desincumbir-se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Comandante da Guar-

da Municipal ou pelo Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública.
    j)    Auxiliar a Ouvidora da SMCSP e Corregedoria da Guarda Municipal quando solicitado.

   III.  Compete ao Coordenador Operacional da Guarda Municipal:
    a)   distribuir tarefas aos Guarda Municipais e transmitir-lhes as ordens emanadas dos supe-

riores; 
     b)    elaborar as escalas de serviço mensais e/ou diárias; 
     c)    fazer inspeções nos postos de serviço;
     d)    orientar diretamente os Guarda Municipais nas situações decorrentes de suas atividades; 

fiscalizar a atuação dos Guardas Municipais; 
     e)   inspecionar a apresentação individual dos Guardas Municipais; 
     f)    intermediar a colaboração entre os Guardas Municipais e os servidores de outros órgãos 

públicos e o público em geral; prestar toda orientação possível aos Guardas Municipais 
para o desempenho de suas atribuições; 

     g)    elaborar relatórios diários relativos aos postos de serviços; comandar frações de Guardas 
Municipais, conforme a complexidade da situação; 

     h)    receber relatórios, sugestões, reclamações repassadas pelos Coordenadores Operacio-
nais;

     i)    os Coordenadores Operacionais ficam obrigados a repassar os relatórios referentes aos 
postos de serviços diariamente ao Supervisor Operacional; 

     j)      Auxiliar a Ouvidora da SMCSP e Corregedoria da Guarda Municipal                      quando 
solicitado.

    IV.   Compete ao Supervisor Operacional da Guarda Municipal:
     a)    distribuir tarefas aos Guarda Municipais e transmitir-lhes as ordens emanadas dos supe-

riores; b) elaborar as escalas de serviço mensais e/ou diárias; 
     c)    fazer inspeções nos postos de serviço;
     d)    orientar diretamente os Guarda Municipais nas situações decorrentes de suas atividades; 

fiscalizar a atuação dos Guardas Municipais; 
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     e)   inspecionar a apresentação individual dos Guardas Municipais; 
     f)    intermediar a colaboração entre os Guardas Municipais e os servidores de outros órgãos 

públicos e o público em geral; prestar toda orientação possível aos Guardas Municipais 
para o desempenho de suas atribuições; 

     g)    elaborar relatórios diários relativos aos postos de serviços; comandar frações de Guardas 
Municipais, conforme a complexidade da situação; 

     h)     Auxiliar a Ouvidora da SMCSP e Corregedoria da Guarda Municipal   quando solicitado.

     IV.  Compete ao Guarda Municipal além do constante neste Decreto, exercer:
     a)   as atribuições elencadas no parágrafo único do Artigo 4º, e incisos I ao XVIII e parágrafo 

único do Artigo 5º da Lei Federal 13.022/2014 – Estatuto Geral das Guardas Municipais;
     b)   as atribuições elencadas no inciso II, e alíneas, e incisos III ao V do Artigo 2º da Lei Muni-

cipal 7.306/2003 – Lei Municipal de Criação da Guarda Municipal de Ponta Grossa. 

TÍTULO VII
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Capítulo I
DA ADVERTÊNCIA

Art. 47.   Aplica-se a penalidade de advertência às seguintes transgressões:
     I.   deixar de cumprir as normas gerais contidas no Título VI deste decreto e as demais nor-

mas instituídas pela Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública;
    II.   deixar de apresentar-se, entrando na Sede da Guarda Municipal, ao superior hierárquico 

responsável pelo plantão;
    III.   deixar de apresentar-se, estando em serviço, ao superior imediato;
    IV.   omitir ou retardar a comunicação de mudança de residência, contato telefônico e eletrôni-

co;
    V.    nas reincidência, apresentar-se para o serviço com mais de cinco minutos atraso do inicio 

de seu turno sem comunicação prévia;
    VI.   comparecer para o serviço com uniforme diferente do designado ou em desconformidade 

com a escala de serviço;
    VII.  procurar resolver assunto referente ao serviço que não seja de sua competência, sem  

prévia ciência do superior imediato;
    VIII.   usar termos de gíria ou ato semelhante em comunicação escrita ou verbal;
    IX.   usar aparelho telefônico de propriedade do Município de Ponta Grossa, para fins particu-

lares, sem autorização;
    X.   perambular ou permanecer uniformizado, quando em folga ou afastado de suas funções, 

em logradouros públicos, sem prévia autorização;
    XI.   deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida;
    XII.   deixar de trazer consigo a identidade funcional de Guarda Municipal e registro da arma de   

fogo Institucional;
    XIII.   deixar de apresentar-se à Sede da Guarda Municipal, quando convocado, mesmo estando 

de folga, nos casos de iminência de perturbação da ordem ou ocorrência de calamidade 
pública;

    XIV.   sobrepor os interesses particulares aos de interesse público;
    XV.   divulgar assuntos técnico-profissionais que possam prejudicar o desempenho da Secreta 

ria Municipal de Cidadania e Segurança Pública;
    XVI.   retardar sua apresentação ao superior, quando convocado, ainda que fora das horas de   

trabalho;
    XVII.   atender ao público com preferências pessoais;
    XVIII. deixar de prestar as informações que lhe competirem;
    XIX.   deixar de devolver qualquer  material ou equipamento da Guarda Municipal, quando soli-

citado;

     XX.  deixar de comunicar ao superior imediato em tempo oportuno:
      a)   as ordens que tiver recebido sobre pessoal ou material e as providências tomadas;
      b)   as ocorrências policiais; e
      c)   os estragos ou extravios de qualquer material da Guarda Municipal que tenha sob sua 

responsabilidade.

     XXI.  deixar de registrar:
      a)    as ligações telefônicas que receber referentes ao serviço;
      b)    as ordens e recomendações recebidas; e
      c)    as ocorrências policiais.

   XXII.   fumar de forma ostensiva em serviço;
   XXIII.   deixar   de manter em dia os seus registros e os de sua família no órgão   de  pessoal da
              Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública;
   XXIV.  permitir a permanência ou entrada de pessoas estranhas ao serviço;
   XXV.    manter postura inadequada ao posto;
   XXVI.  faltar com o devido respeito a autoridades e público em geral;
   XXVII.  dirigir-se, verbalmente ou por escrito,  referente a  assuntos da   Secretaria Municipal  de
               Cidadania e Segurança Pública a órgãos externos, desobedecendo às esferas 
               administrativas vigentes;
  XXVIII.  não ter o devido zelo com qualquer material da Guarda Municipal que lhe seja confiado;
  XXIX.    deixar de comunicar, com antecedência oportuna, o seu impedimento em comparecer ao
               serviço;
  XXX.   deixar de devolver o equipamento da Instituição utilizado em  serviço,  logo  após  o  seu  
              término;
  XXXI.  omitir ou deixar de fazer nota de ocorrência ou qualquer outro documento dados 
              indispensáveis ao esclarecimento de fato tratado;
  XXXII.  usar termos descorteses para com os subordinados, seus pares ou civis;
 XXXIII.  usar no uniforme, insígnias ou distintivos que não sejam regulamentados;
 XXXIV.  retirar, sem permissão, documento, livro ou objeto existente na repartição quando o ato  
               não configurar crime;
 XXXV.    promover ação em benefício de sociedade ou pessoa, embora com vínculos à Guarda  
               Municipal, sem permissão;
XXXVI.    deixar de comunicar ao   superior   hierárquico   transgressão   disciplinar   praticada  por 
               membro da Guarda Municipal;
XXXVII.  deixar de preservar o local de crime;
XXXVIII.  apresentar comunicação ou recursos destituídos de fundamentos ou sem observar as
               prescrições regulamentares;
XXXIX.   deixar de atender à reclamação justa de subordinado ou impedi-lo de recorrer à autoridade 

superior, sem que a intervenção deste se torne indispensável;
    XL.   proceder ao serviço de ronda com irregularidade;
    XLI.   criticar ato praticado por superior hierárquico de forma verbal a terceiros;
    XLII.   simular moléstia para obter dispensa do serviço, licença ou qualquer outra vantagem;
    XLIII.  utilizar-se de meio oficial sem autorização ou fazê-lo para fins particulares;
    XLIV.  dirigir-se ou referir-se ao superior de modo inadequado ou desrespeitoso;
     XLV.  deixar de inspecionar ou conferir o armamento ou   equipamento   que   ficará   sob   sua 
               responsabilidade na assunção do serviço;
   XLVI.    deixar de isolar local de acidentes quando necessário, ou ainda deixar de tomar medidas
               de segurança;
   XLVII.  deixar de registrar ou comunicar os deslocamentos de viaturas em serviço;
   XLVIII.  divulgar decisão, despacho, ordem ou informação antes da publicação; e
   XLIX.    deixar de comparecer em solenidades oficiais quando convocado.

Parágrafo único. Na primeira reincidência em transgressão prevista neste artigo comina-se a pena 
de suspensão de um dia, a segunda de até dois dias, a terceira de até quatro dias e assim 
sucessivamente, elevando-se em dobro, até no máximo 30 (trinta) dias, respeitando-se as 
circunstâncias atenuantes e agravantes.

Capítulo II
DA SUSPENSÃO

Art. 48.   As transgressões a que se comina pena de suspensão enumeram-se na ordem progres-
siva de sua gravidade.

Art. 49.    Faltas previstas com pena de suspensão de até dois dias:
     I.   deixar de assumir a responsabilidade de seus atos ou dos subordinados que agirem em 

cumprimento de ordens suas;
     II.   dirigir veículo com imprudência, negligência ou imperícia;
     III.   revelar falta de compostura por atitudes ou gestos estando uniformizado;
     IV.   envolver a Guarda Municipal e/ou Secretaria Municipal de Cidadania e  Segurança Pública 

em assuntos de ordem particular;

    IV.   entrar uniformizado, não estando em serviço, em:
    a)       boates, cabarés ou casas semelhantes;
    b)       casas de prostituição;
    c)       clubes de carteado;
    d)       salões de bilhar e de jogos semelhantes.

   VI.   deixar de revistar pessoa que houver detido;
   VII.   deixar de comunicar a seu chefe imediato, faltas ou crime de que tenha conhecimento;
   VIII.   usar em serviço equipamentos, acessórios ou uniformes em desacordo com a regulamen-

tação;
   IX.   deixar de prestar auxílio para a manutenção ou o restabelecimento da ordem pública;
   X.   utilizar-se de material ou equipamentos da Guarda Municipal e/ou  da Secretaria Municipal 

de Cidadania e  Segurança Pública para uso particular;
   XI.   ingerir bebidas alcoólicas estando uniformizado;
   XII.   introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas em dependências da Guarda Municipal e/

ou da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública ou em repartição pública;
   XIII.   induzir superiores a erro ou engano, mediante informações inexatas;
   XIV.   negar-se a receber uniforme ou equipamento que lhe sejam destinados regularmente;
   XV.   permutar serviço sem permissão;
   XVI.   solicitar a interferência de pessoas estranhas à Guarda Municipal e/ou  Secretaria Muni-

cipal de Cidadania e  Segurança Pública, a fim de obter para si ou para outrem, qualquer 
vantagem ou benefício;

   XVII.   trabalhar mal intencionalmente, em prejuízo ao serviço;
   XVIII.   fazer mau uso do equipamento da Instituição;
   XIX.   fornecer notícia à imprensa sobre ocorrência que atender ou que tenha conhecimento, que 

venha a denegrir a imagem da Instituição ou pessoas envolvidas;
    XX.   deixar de comunicar  ao  superior ou à autoridade  competente  qualquer  informação  que
              tiver sobre perturbação da ordem pública;
   XXI.    fazer propaganda política, quando uniformizado;
   XXII.    promover rixa entre os componentes da Guarda Municipal ou nela tomar parte;
   XXIII.    aconselhar para que não seja cumprida ordem legal, ou seja, retardada a sua execução;
   XXIV.   ofender superior, subordinado ou colega de igual classe com palavras ou gestos;
   XXV.    valer-se de sua qualidade de Guarda Municipal para perseguir desafeto;
   XXVI.  apresentar-se uniformizado quando proibido legalmente;
   XXVII.  portar equipamento particular não autorizado em serviço;
  XXVIII. portar-se de modo inconveniente perante a Comissão Processante, Sindicante ou da  
               autoridade judiciária, quando solicitado a prestar declarações;
   XXIX.  deixar de tomar medidas para evitar que extravie ou danifique equipamento da Guarda   

Municipal, que estiver sob sua responsabilidade;
   XXX.  praticar qualquer ato que provoque escândalo público, envolvendo o nome da Guarda 

Municipal e/ou Secretaria Municipal de Cidadania e  Segurança Pública, mesmo estando  
fora de serviço;

   XXXI.  violar  ou  deixar  que  viole local  de  acidente  ou  de  crime,  ocasionando prejuízo    na 
               conclu são de Boletim de Ocorrência, laudo ou perícia;
   XXXII.  atrasar, sem motivo justificável, a entrega de objetos achados ou apreendidos;
   XXXIII. promover discussão ofensiva ou agressiva a superior hierárquico, colega de igual classe
               ou terceiro;
XXXIV.   deixar de apresentar-se no tempo determinado à autoridade competente no caso de requi-

sição para depor ou prestar declarações, sem motivo justificado;
XXXV.   recusar-se por qualquer meio  em   cumprir a  determinação  do  Superior Hierárquico  ou
              Chefe Imediato em realizar a troca de posto de serviço quando conveniente ao Município;
XXXVI.   maltratar animais estando ou não sob sua guarda por qualquer meio;
XXXVII. deixar de comparecer a cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela instituição por qual-

quer meio, respeitados os dispositivos legais;

Parágrafo único - Na primeira reincidência em transgressão prevista neste artigo a pena cominada 
se elevará até quatro dias, na segunda até oito dias, e, sucessivamente, não podendo 
exceder a 30 dias, respeitando-se sempre às circunstâncias atenuantes e agravantes.

Art. 50.  Faltas previstas com pena de suspensão de 3 (três) a 6 (seis) dias:
     I.  deixar de fazer entrega imediata a quem de direito, de objeto achado, apreendido ou recu-

perado;
     II.   abandonar ou afastar-se sem necessidade do posto de vigilância ou de qualquer lugar em 

que se deva achar por ordem, de modo a perdê-lo de vista;
     III.   dormir durante as horas de trabalho;
     IV.   espalhar notícias falsas em prejuízo da ordem, da disciplina ou do bom nome da Guarda 

Municipal e/ou Secretaria Municipal de Cidadania e  Segurança Pública;
     V.   faltar à verdade causando danos ou para obter vantagem para si ou terceiros;
     VI.   usar de linguagem ofensiva em requerimento, comunicação, informação ou ato semelhan-

te;
    VII.  deixar que se extravie, deteriore ou estrague material público, sob sua responsabilidade;
    VIII.  revelar informações do processo ou sindicância em que faça parte como membro de co-

missão;
     IX.   utilizar-se do anonimato em prejuízo da Guarda Municipal e/ou Secretaria Municipal de 

Cidadania e  Segurança Pública ou de seus integrantes; 
      X.   permanecer em comitê político ou comícios estando uniformizado; e
      XI.   O Guarda Municipal integrante do Convênio entre a Superintendência Regional da Polícia 

Federal do Estado do Paraná e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, para concessão do 
porte funcional, estando com o porte em situação regular ( teste de tiro e exame psicoló-
gico) e que não apresente nenhuma patologia indicada pela Medicina do Trabalho, não 
poderá recusar-se em receber armas e munições da Guarda Municipal de Ponta Grossa 
quando em serviço; 

Parágrafo único.  Na primeira reincidência em transgressão prevista neste artigo a pena cominada 
se elevará até doze dias, na segunda até dezoito dias, e sucessivamente, não excedendo 
a previsão de 30 dias, respeitando sempre às circunstâncias atenuantes e agravantes.
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Art. 51.   Faltas previstas com pena de suspensão de 6 (seis) a 12 (doze) dias:
     I.   divulgar, distribuir ou tentar fazê-lo em dependência da Guarda Municipal e/ou  Secretaria 

Municipal de Cidadania e  Segurança Pública, ou em lugar público, publicações que aten-
tem contra a disciplina ou a moral;

    II.   dar, emprestar ou vender peças do uniforme ou de equipamentos;
    III.   deixar de garantir a integridade física das pessoas que tenha detido ou que esteja sob sua 

custódia; e
    IV.   disparar arma de fogo da instituição por negligência, imprudência e imperícia.

Parágrafo único.  Na primeira reincidência em transgressão neste artigo a pena cominada se ele-
vará até dezoito dias, na segunda até vinte e quatro dias, e sucessivamente, não exceden-
do a 30 dias, respeitando sempre às circunstâncias atenuantes e agravantes.

Art. 52.   Faltas previstas com pena de suspensão de 12 (doze) a 18 (dezoito) dias:
     I.   fazer mau uso do armamento da Instituição, deixando de observar as normas regulamen-

tares;
     II.   portar armamento particular em serviço, sem prejuízo aos dispositivos legais;
     III.   extraviar ou deixar que se extravie, culposamente, armamento ou munição da Instituição 

que estiver sob sua responsabilidade;
     IV.   deixar de adotar as providências necessárias quando da utilização da pistola de eletrocon-

dutividade;
     V.   o Guarda Municipal envolvido em ocorrência relacionada à Violência Doméstica tipificada 

na Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, terá seu porte funcional suspenso até trânsito 
em julgado do processo criminal;

    VI.  caso o Guarda Municipal envolvido em ocorrência relacionada a Violência Doméstica tipi-
ficadas na Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha for condenado em última instância, terá 
seu porte funcional cancelado.

    VI.   o Guarda Municipal envolvido em ocorrências relacionadas aos crimes de Abuso de Au-
toridade e/ou Tortura terá sua concessão de uso de arma e munições fornecidas pela 
Instituição suspenso até o final do Procedimento Administrativo, a penalidade disciplinar 
não exime o punido da responsabilidade civil ou penal que lhe couber;

    VII.   promover desordens; e
    IX.   recusar-se a auxiliar as autoridades públicas, defesa civil ou seus agentes que estejam no 

exercício de suas funções e que necessitem de seu auxílio imediato;
    X.   é expressamente proibido ao Guarda Municipal designado para cumprir escala de serviço 

na Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal de Ponta Grossa, filmar, fotogra-
far e divulgar imagens captadas pelas câmeras sem autorização do Superior Hierárquico 
ou do responsável pelo setor.

Parágrafo único.  Na primeira reincidência em transgressão prevista neste artigo a pena cominada 
se elevará até vinte e quatro dias, na segunda, até trinta dias de suspensão, e sucessi-
vamente, não excedendo o limite de 30 dias, respeitando sempre às circunstâncias ate-
nuantes e agravantes.

Art. 53.   Faltas previstas com pena de suspensão de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) dias.
      I.   recusar-se obstinadamente a cumprir ordem legal;
      II.   evadir-se da escolta solicitadas pela Guarda Municipal e/ou Secretaria Municipal de Cida-

dania e Segurança Pública ou contra ela resistir.

Parágrafo único. Havendo reincidência em transgressão prevista neste artigo a pena se elevará, 
na primeira, até trinta dias de suspensão, respeitando sempre às circunstâncias atenuan-
tes e agravantes.

Art. 54.   Faltas previstas com pena de suspensão de 24 (vinte e quatro) até 30 (trinta) dias.
     I.   apresentar-se publicamente em visível estado de embriaguez, estando uniformizado;
    II.   participar de conturbação de ordem pública;
    III.   aliciar, ameaçar ou coagir vítima, testemunha ou perito durante procedimento administra-

tivo;
    IV.   emprestar ou ceder à carteira funcional;
    V.   procurar a parte interessada, no caso de furto ou perda de objeto, mantendo com os 

mesmos entendimentos que coloquem em dúvida a sua honestidade funcional; e
    VI.   disparar arma de fogo, quando no exercício da função, sem motivo justificável.
    VII.  é expressamente proibido a utilização de símbolos oficiais da Secretaria Municipal de 

Cidadania e Segurança Pública, Guarda Municipal, Defesa Civil bem como divulgação de 
ocorrências ou qualquer outro assunto em veículos de comunicação (sites, rede sociais) 
que não sejam oficiais da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ou sob expressa autoriza-
ção do Secretário da pasta.

Parágrafo único. Havendo reincidência em transgressão neste artigo o Secretário Municipal de 
Segurança Pública poderá determinar a abertura de Processo Administrativo para fins 
de demissão.

Capítulo III
DA DEMISSÃO

Art. 55.    A pena de demissão será aplicada ao Guarda Municipal nos seguintes casos:
     I.   praticar, em serviço ou em razão dele, atos atentatórios à vida e à integridade física de  

qualquer pessoa, salvo se em legítima defesa;
    II.   praticar crimes hediondos ou equiparados previstos em lei, crimes contra a administração 

pública, a fé pública, a ordem tributária e a segurança nacional, bem como, de crimes 
contra a vida, salvo se em legítima defesa, mesmo que fora de serviço.

   III.   crimes tipificados na Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha; 
   IV.   crimes tipificados na Lei 9.455/97 – Tortura;
   V.   crimes tipificados na Lei 7.716/89 – Racismo;
   VI.   conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública;
   VII.   praticar insubordinação grave;
   VIII.   receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente 

ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas;
   IX.   exercer a advocacia administrativa;
   X.    praticar ato de incontinência pública e escandalosa, ou dar-se ao vício de jogos proibidos, 

quando em serviço;
   XI.   revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que o 

faça dolosamente, com prejuízo para o Município ou para qualquer particular;
   XII.   agredir fisicamente subordinado, superior ou companheiro de igual classe, salvo em legí-

tima defesa própria ou de outrem;
  XIII.   embriaguez habitual em serviço;
  XIV.   extraviar ou deixar que se extravie, dolosamente, armamento ou munição da Instituição 

que estiver sob sua responsabilidade; e
  XV.  ameaçar ou coagir por quaisquer meios os superiores hierárquicos relacionados no Ar-

tigo 3º, § 1º, incisos I ao V deste Decreto, membros da Corregedoria, da Ouvidoria ou 
de Comissão Processante e Sindicante, subordinado ou companheiro de igual classe no 
desempenho da função ou em razão dela.

Capítulo IV
DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 56. Instaurar-se-á procedimento disciplinar no interesse do serviço público de funcionário em 
estágio probatório, nos seguintes casos:

   I. inassiduidade;
   II. ineficiência;
   III. indisciplina;
   IV. insubordinação;
   V. falta de dedicação ao serviço;
   VI. conduta moral ou profissional que se revele incompatível com suas atribuições, estando ou 

não em serviço;
   VII. por irregularidade administrativa grave;
   VIII. pela prática de delito doloso, relacionado ou não com suas atribuições estando ou não em 

serviço.
    IX.   praticar, em serviço ou em razão dele, atos atentatórios à vida e à integridade física de 

qualquer pessoa, salvo se em legítima defesa;
    X.   praticar crimes hediondos previstos em lei, crimes contra a administração pública, a fé 

pública, a ordem tributária e a segurança nacional, bem como, de crimes contra a vida, 
salvo se em legítima defesa, mesmo que fora de serviço.

    XI.   crimes tipificados na Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha; 
    XII.   conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública;
    XIII.   receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente 

ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas;
   XIV.   exercer a advocacia administrativa;
   XV.   praticar ato de incontinência pública e escandalosa, ou dar-se ao vício de jogos proibidos, 

quando em serviço;
   XVI.   revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que o 

faça dolosamente, com prejuízo para o Município ou para qualquer particular;
  XVII.   agredir fisicamente subordinado, superior ou companheiro de igual classe, salvo em legí-

tima defesa própria ou de outrem;
  XVIII.   embriaguez habitual em serviço;
  XIX.   extraviar ou deixar que se extravie, dolosamente, armamento ou munição da Instituição 

que estiver sob sua responsabilidade; 

   XX.   ameaçar ou coagir por quaisquer meio os superiores hierárquicos relacionados no Artigo 
3º, § 1º, incisos I ao V deste Decreto, membros da corregedoria, da ouvidoria ou de comis-
são processante e sindicante, subordinado ou companheiro de igual classe no desempe-
nho da função ou em razão dela. e,

   XX.  crimes tipificados na Lei 9.455/97 – Tortura.

Art. 57. O procedimento disciplinar de funcionário em estágio probatório será instaurado a pedido 
do Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública o qual designará Comissão 
Processante composta por servidores estáveis a qual deverá realizar toda instrução con-
centrada em audiência única.

Parágrafo único. A portaria com a designação dos servidores para compor a Comissão Processan-
te será emitida pelo Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública, com base 
neste Decreto, devendo obrigatoriamente ser publicada em Diário Oficial do Município.

Art. 58.   O termo de instauração e intimação conterá, obrigatoriamente:

      I.   a descrição articulada da falta atribuída ao servidor
      II.   dispositivos legais violados e aqueles que preveem a tipificação legal;
      III.   a designação cautelar de Defensor Dativo para assistir o servidor, se necessário, na audi-

ência concentrada de instrução;
      IV.   a designação de data, hora e local para interrogatório, ao qual deverá o servidor compa-

recer, sob pena de revelia;
      V.   a ciência ao servidor de que poderá comparecer à audiência acompanhado de defensor 

de sua livre escolha legalmente constituído;
      VI.   a intimação para que o servidor apresente, na audiência concentrada de instrução, toda 

prova documental que possuir, bem como suas testemunhas de defesa, que não poderão 
exceder a 4 (quatro);

     VII.  a notificação de que, na mesma audiência, serão produzidas as provas da Comissão 
Processantes devidamente especificadas.

Parágrafo único. No caso comprovado de não ter o servidor tomado ciência do inteiro teor do termo 
de instauração e intimação, ser-lhe-á facultado apresentar suas testemunhas de defesa 
no prazo determinado pela Presidência, sob pena de decadência.

Art. 59.  Encerrada a instrução, dar-se-á vista à defesa para apresentação de razões finais, no 
prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 60.   Após a defesa, a Comissão Processante elaborará relatório conclusivo, encaminhando-se 
o processo para decisão do Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública;

Art. 61.   Após o julgamento do inquérito administrativo é vedado à autoridade julgadora avocá-lo 
para modificar a sanção aplicada ou agravá-la.

Art. 62.   Durante a tramitação do procedimento disciplinar, fica vedada aos órgãos da Administra-
ção Municipal a requisição dos respectivos autos, para consulta ou qualquer outro fim; 
exceto àqueles que tiverem competência legal para tanto;

Art. 63.  Os procedimentos disciplinados neste Decreto terão sempre tramitação em autos próprios, 
sendo vedada sua instauração ou processamento em expedientes que cuidem de assun-
tos diversos da infração a ser apurada ou punida;

   § 1º.  Os processos acompanhantes ou requisitados para subsidiar a instrução de procedimen-
tos disciplinares serão devolvidos à unidade competente para prosseguimento, assim que 
extraídos os elementos necessários, por determinação do Presidente da Comissão Pro-
cessante.

   § 2º.   Quando o conteúdo do acompanhante for essencial para a formação de opinião e julga-
mento do procedimento disciplinar, os autos somente serão devolvidos à unidade após a 
decisão final.

 Art. 64. O pedido de vista de autos em tramitação, por quem não seja parte ou defensor, depende-
rá de requerimento por escrito e será cabível para a defesa de direitos e esclarecimentos 
de situações de interesse pessoal.

Parágrafo único. O acusado terá direito a ampla defesa e contraditório bem como poderá  consultar 
o processo em todas as suas fases.

Capitulo V
DA PRESCRIÇÃO DE PENALIDADES

Art. 65.   A ação disciplinar prescreverá:
    I.   em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão;
    II.   em 2 (dois) anos, quanto às infrações puníveis com suspensão; e
   III.   em 1 ano, quanto às infrações puníveis com advertência.
   § 1º.   A instauração de sindicância ou de processo disciplinar interrompe a prescrição.
   § 2º.  O prazo de prescrição começa a fluir da data em que o ato for praticado.
   § 3º.  Os prazos de prescrição previstos em leis penais aplicam-se às infrações disciplinares 

também capituladas como crime.
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Capítulo VI
DAS PENALIDADES ACESSÓRIAS

Art. 66.   Além das penalidades previstas neste Regimento poderão ser aplicadas cumulativamente 
outras acessórias.

Parágrafo único. São penalidades acessórias:
     I. destituição de função; e

     II. proibição do uso do uniforme.

Capítulo VII
DO CUMPRIMENTO DAS PENALIDADES

Art. 67.   As penalidades aplicadas serão cumpridas a partir da publicação em no Diário Oficial do 
Município.

   § 1º.   Encontrando-se o punido suspenso à nova penalidade será cumprida imediatamente de-
pois de cumprida a anterior.

   § 2º.   Encontrando-se o punido afastado legalmente a penalidade será cumprida a partir da data 
em que reassumir a função.

   § 3º.  Os prazos mencionados neste Decreto contar-se-ão de acordo com o estabelecido no 
Código de Processo Civil, excluindo-se o primeiro dia e incluindo o último.

TÍTULO VIII
DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 68.   O Controle Administrativo Disciplinar é a forma legal para se apurar faltas disciplinares ou 
denúncias, nas quais existam dúvidas ou que sejam necessárias medidas mais rigorosas 
para aplicação da penalidade.

    § 1º.   São formas de controle a Sindicância e o Processo Administrativo.
    § 2º.   É de competência do Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública as providên-

cias para a instauração de Processo Administrativo e Sindicância.
     §3º.    O controle interno será exercido pela Corregedoria da Guarda Municipal de Ponta Grossa,  

conforme Lei Federal 13.022/2014 e Decreto Municipal 7.605/2013.
  §4º.  O controle externo será exercido pela Ouvidoria da SMCSP, conforme Lei Federal 

13.022/2014 e Decreto Municipal 7.606/2013.

Art. 69.   Cabe aos superiores hierárquicos relatar por escrito ao seu chefe mediato, irregularidades 
de seus subordinados.

Parágrafo único. O subordinado relatara por escrito as irregularidades que tem conhecimento de 
seu superior hierárquico, diretamente a corregedoria.

TÍTULO IX
DA DEFESA CIVIL

Art. 70.   Compete ao Guarda Municipal quando convocado para  prestar colaboração à defesa civil, 
atuando na prevenção e combate a incêndios, inundações e fiscalização que lhe forem 
atribuídas;

Parágrafo único - O Guarda Municipal convocado para prestar colaboração à defesa Civil, somente 
poderá ausentar-se do local do evento quando autorizado pelo Superior Hierárquico ou 
pelo Coordenador da Defesa Civil. 

Art. 71.  Quando designado, o Guarda Municipal poderá atuar nos eventos que estejam sob a 
fiscalização da Defesa Civil. 

Art. 72.   O Guarda Municipal designado para prestar serviço junto a Defesa Civil, poderá sobrepor 
ao uniforme o colete padrão da Defesa Civil.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 73.   Ao ingressar na carreira de Guarda Municipal será o Guarda Municipal classificado no 
comportamento "Bom".

Art. 74.   Ao Guarda Municipal de carreira será dado o antenome de GM seguido do nome de Guer-
ra.

Art. 75.  Os casos omissos no presente Regimento Disciplinar serão resolvidos pelo Secretário 
Municipal de Cidadania e Segurança Pública.

Art. 76.   O presente Regimento Disciplinar não exime a aplicação subsidiaria das legislações mu-
nicipais.

Art. 77.  O presente Regimento Disciplinar entra em vigor na data da publicação deste Decreto, 
respeitando a aplicação dos procedimentos disciplinares já iniciados ou concluídos. 

ANEXO – DECRETO Nº.  16.165/2019
CLASSIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO DOS UNIFORMES

I) UNIFORME PADRÃO 1º GM: Cobertura tipo Boné, Camiseta gola redonda azul marinho, 
Colete balístico, Camisa social na cor azul marinho, Apito com fiel na cor preto, Calça social azul 
marinho, Meias pretas ou azul marinho, Borzeguim ou Coturno na cor preta;
1) Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preta, Porta algemas, algemas, 
Porta rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, tonfa, e demais acessó-
rios cedidos pela instituição;
a)  Cobertura tipo Boné modelo Americano ou 06 gomos, na cor azul marinho, aba curva sim-
ples, regulador de tecido com fecho de metal, na frente bordado GUARDA MUNICIPAL em branco 
em tamanho proporcional, na lateral esquerda brasão da Secretaria Municipal de Cidadania e 
Segurança Pública (bandeira oficial do município) com a sigla SMCSP, na lateral direita bordado o 
Brasão da Guarda Municipal com a sigla GMPG e na parte de trás com escrita em branco Ponta 
Grossa – PR.
b)  Camisa Social na cor azul marinho, colarinho modelo social, platinas de ombro, botões dou-
rados e personalizados em relevo com o Brasão da Guarda Municipal, com dois bolsos frontais, 
lado esquerdo com alojamento de caneta nas portinholas do bolso, manga curta tipo italiana, acima 
do peito lado esquerdo bordado costurado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa, acima 
do bolso lado direito do peito velcro azul marinho para fixação de biriba com identificação da fun-
ção e nome do servidor da Guarda Municipal na cor branca, na cor amarelo ouro para as funções 
de Comandante e Subcomandante tudo com costura dupla, a bandeira do município bordada na 
manga direita e brasão do município de Ponta Grossa bordado na manga esquerda
c)  Calça social Masculino, na cor azul marinho, com uma prega voltada para o lado interno, 
com fecho zíper frontal, bolsos traseiros embutidos com portinhola, bolsos laterais tipo faca e 
bolsinho do lado esquerdo do cós. 
d)  Quando Guarda Municipal Feminino: Calça Social na cor azul marinho, com uma prega 
voltada para o lado interno, com fecho zíper frontal, sem bolsos traseiros e frontal. 
e)  Camiseta gola redonda, na cor azul marinho, com ribana no colarinho, mangas com acaba-
mento em pesponto.

II) UNIFORME VERÃO – 2º GM: Cobertura tipo Boné, Camisa Gola Pólo, Colete balístico, 
Calça social azul marinho, Meias preta ou azul marinho, Borzeguim ou Coturno na cor preta.
1) Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preta, Porta algemas, Algemas, 
Porta rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, Tonfa e demais acessó-
rios cedidos pela instituição.
a)  Cobertura tipo Boné modelo Americano ou 06 gomos, na cor azul marinho, aba curva sim-
ples, regulador de tecido com fecho de metal, na frente bordado GUARDA MUNICIPAL em branco 
em tamanho proporcional, na lateral esquerda brasão da Secretaria Municipal de Cidadania e 
Segurança Pública (bandeira oficial do município) com a sigla SMCSP, na lateral direita bordado o 
Brasão da Guarda Municipal com a sigla GMPG e na parte de trás com escrita em branco Ponta 
Grossa –
b)  Camisa Gola Pólo, Masculina/Feminina, na cor Azul Marinho, manga curta, colarinho “gola 
pólo” na mesma cor, bainha na Goloneira com 2 agulhas, com abertura de 2 botões na cor da 
camisa, acima do peito lado esquerdo bordado costurado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta 
Grossa, acima do peito lado direito velcro azul marinho para fixação de biriba com identificação da 
função e nome do servidor da Guarda Municipal na cor branca, na cor amarelo ouro para as fun-
ções de Comandante e Subcomandante tudo com costura dupla, a bandeira do município bordada 
na manga direita e Brasão do município de Ponta Grossa bordado na manga esquerda.
c)  Calça social Masculino, na cor azul marinho, com uma prega voltada para o lado interno, 
com fecho zíper frontal, bolsos traseiros embutidos com portinhola, bolsos laterais tipo faca e 
bolsinho do lado esquerdo do cós. 
d)  Quando Guarda Municipal Feminino: Calça social na cor azul marinho, com uma prega 
voltada para o lado interno, com fecho zíper frontal, sem bolsos traseiros e frontal. 

III) UNIFORME MOTOCICLISTA  3º  GM Operacional Motociclista: Cobertura tipo Boina, Gan-
dola de manga comprida, Colete Tático Modular, Colete balístico, Calça azul marinho tipo bomba-
chita, Meias preta ou azul marinho, Bota Motociclista cano alto ou Coturno na cor preto, Luva tática, 
Cotoveleira, Joelheira e Capacete.
1) Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preto, Porta algemas, Algemas, 
Porta rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, Tonfa e demais acessó-
rios cedidos pela instituição.
a)  Cobertura tipo Boina, nas cores preto e azul marinho, acabamento em couro, com 2 (dois) 
ilhoses de alumínio na cor da boina, para respiração, aba lado esquerdo presa com botão pressão 
metálico esmaltado epóxi na cor da boina, cromado na parte externa, aba lado direito com fixação 
do Brasão da Guarda Municipal.
b)  Camisa Manga Longa Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, talhe de gan-
dola, abertura na frente em toda a extensão, com vista embutida fechada por velcro, gola tipo es-
porte, mangas Longas com cotoveleira, platinas de ombro, com dois bolsos frontais, lado esquerdo 
com alojamento de caneta nas portinholas do bolso, acima do peito lado esquerdo bordado costu-
rado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa, acima do bolso lado direito do peito velcro 
azul marinho para fixação de biriba com identificação da função e nome do servidor da Guarda 
Municipal na cor branca, na cor amarelo ouro para as funções de Comandante e Subcomandante 
tudo com costura dupla, a bandeira do município bordada na manga direita e brasão do município 
de Ponta Grossa bordado na manga esquerda.
c)  Calça Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, com 02 (dois) bolsos frontais, 
02 (dois) bolsos na lateral da perna um em cada perna, 02 (dois) bolsos traseiros, todos os bolsos 
com fechamento em zíper.
d)  Colete Tático Modular, na cor azul marinho, com escrito do Grupamento ou Guarda Muni-
cipal nas costas, com sistema de fecho lateral, frontal e traseiro, com velcro na cor azul em toda a 
extensão do colete na altura do peito, acima do peito lado direito velcro azul marinho para fixação 
de biriba com identificação da função e nome do servidor da Guarda Municipal na cor branca, na 
cor amarelo ouro para as funções de Comandante e Subcomandante tudo com costura dupla, 
acima do peito lado esquerdo fixado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa.
e)  Luva tática de proteção individual para patrulhamento com motos fabricada em poliéster 
e couro sintético, fechamento nos punhos em velcro com elástico e ou zíper, forração interna 
acolchoada que permitam a mobilidade das mãos e dedos, com dupla camada de couro sintético a 
palma da mão que permita maior aderência e no dorso da mão proteção rígida resistente a impac-
tos, proteção dos dedos através de grip de silicone que permitam a mobilidade das articulações. 
f)  Bota para motociclista cano longo, na cor preta, em couro, fechamento com zíper e velcro, 
refletivos no calcanhar e nas laterais do cano da bota, 
g)  Cotoveleira, na cor preta, em plástico injetado articulada, fechamento com cintas com elás-
tico e velcro.
h)  Joelheira, na cor preta, com proteção contra impacto em joelho e canela em plástico injeta-
do, fechamento com cintas elásticas e velcro. 
i)  Capacete, na cor branca, escamoteavel com viseira solar interna de proteção embutido, 
viseira transparente antirrisco, com plotagem padrão Guarda Municipal.

IV. UNIFORME  OPERACIONAL – 4º GM Operacional: Cobertura tipo Boina, Gandola de man-
ga comprida, Colete Tático Modular, Colete balístico, Calça azul marinho tipo bombachita, Meias 
preta ou azul marinho, Coturno na cor preto.
Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preto, Porta algemas, Algemas, Porta 
rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, Tonfa e demais acessórios 
cedidos pela instituição.
a)  Cobertura tipo Boina, nas cores preto e azul marinho, acabamento em couro, com 2 (dois) 
ilhoses de alumínio na cor da boina, para respiração, aba lado esquerdo presa com botão pressão 
metálico esmaltado epóxi na cor da boina, cromado na parte externa, aba lado direito com fixação 
do Brasão da Guarda Municipal.                     
b)  Camisa Manga Longa Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, talhe de gan-
dola, abertura na frente em toda a extensão, com vista embutida fechada por velcro, gola tipo es-
porte, mangas Longas com cotoveleira, platinas de ombro, com dois bolsos frontais, lado esquerdo 
com alojamento de caneta nas portinholas do bolso, acima do peito lado esquerdo bordado costu-
rado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa, acima do bolso lado direito do peito velcro 
azul marinho para fixação de biriba com identificação da função e nome do servidor da Guarda 
Municipal na cor branca, na cor amarelo ouro para as funções de Comandante e Subcomandante 
tudo com costura dupla, a bandeira do município bordada na manga direita e brasão do município 
de Ponta Grossa bordado na manga esquerda.
c)  Calça Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, com 02 (dois) bolsos frontais, 
02 (dois) bolsos na lateral da perna um em cada perna, 02 (dois) bolsos traseiros, todos os bolsos 
com fechamento em zíper.
d)  Colete Tático Modular, na cor azul marinho, com escrito do Grupamento ou Guarda Muni-
cipal nas costas, com sistema de fecho lateral, frontal e traseiro, com velcro na cor azul em toda a 
extensão do colete na altura do peito, acima do peito lado direito velcro azul marinho para fixação 
de biriba com identificação da função e nome do servidor da Guarda Municipal na cor branca, na 
cor amarelo ouro para as funções de Comandante e Subcomandante tudo com costura dupla, 
acima do peito lado esquerdo fixado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa.

V. UNIFORME BICICLETAS 5º GM Para patrulhamentos em Bicicletas: Cobertura tipo Boné, 
Camisa Pólo, Bermuda na cor azul marinho, Colete balístico, Tênis na cor preta, Meias na cor 
preta, Luva tática, Cotoveleira e Capacete modelo Ciclista.
1) Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preta, Porta algemas, Algemas, 
Porta rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, Tonfa e demais acessó-
rios cedidos pela instituição.
a)  Cobertura tipo Boné modelo Americano ou 06 gomos, na cor azul marinho, aba curva sim-
ples, regulador de tecido com fecho de metal, na frente bordado GUARDA MUNICIPAL em branco 
em tamanho proporcional,  na  lateral  esquerda  brasão da  Secretaria Municipal de  Cidadania  e 
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Segurança Pública (bandeira oficial do município) com a sigla SMCSP, na lateral direita bordado o 
Brasão da Guarda Municipal com a sigla GMPG e na parte de trás com escrita em branco Ponta 
Grossa.
b)  Camisa Gola Pólo, Masculina/Feminina, na cor Azul Marinho, manga curta, colarinho “gola 
pólo” na mesma cor, bainha na Goloneira com 2 agulhas, com abertura de 2 botões na cor da 
camisa, acima do peito lado esquerdo bordado costurado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta 
Grossa, acima do peito lado direito velcro azul marinho para fixação de biriba com identificação da 
função e nome do servidor da Guarda Municipal na cor branca, na cor amarelo ouro para as fun-
ções de Comandante e Subcomandante tudo com costura dupla, a bandeira do município bordada 
na manga direita e Brasão do município de Ponta Grossa bordado na manga esquerda.
c)  Bermuda Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, com 02 (dois) bolsos fron-
tais, 02 (dois) bolsos traseiros, todos os bolsos com fechamento em zíper.
d)  Luvas de proteção para ciclista, na cor preta, com reforço em tecido sintético na região da 
palma da mão, fechamento nos punhos em velcro com elástico e ou zíper
e)  Cotoveleira, na cor preta, em plástico injetado articulada, fechamento com cintas com elás-
tico e velcro.
f)  Joelheira, na cor preta, com proteção contra impacto em joelho, em plástico injetado, fecha-
mento com cintas elásticas e velcro. 
g)  Capacete de proteção para ciclista, na cor azul marinho, com sistema de ajuste rápido, em 
poliuretano expandido;
h)  Tênis na cor preta, 

VI. UNIFORME TFGM 6º GM Para uso nas instruções de preparação física, prática de espor-
tes e defesa pessoal: calção azul, camiseta regata branca ou camiseta azul, tênis na cor preta, 
meias branca.

DAS PEÇAS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS
VII. As peças complementares, usadas com os conjuntos de uniformes descritos deste Decreto 
são:
1)  Jaqueta de Inverno Masculina/Feminina - na cor Azul Marinho, com abertura em zíper, 
acima do peito lado esquerdo bordado costurado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa, 
acima do peito lado direito velcro azul marinho para fixação de biriba com identificação da função e 
nome do servidor da Guarda Municipal na cor branca, na cor amarelo ouro para as funções de Co-
mandante e Subcomandante tudo com costura dupla, a bandeira do município bordada na manga 
direita e Brasão do município de Ponta Grossa bordado na manga esquerda
2)  Capa de Chuva - confeccionada em material impermeável na cor azul marinho, com a 
inscrição Guarda Municipal – Ponta Grossa em branco nas costas;
3)  Abrigo de Chuva para Motociclistas e Ciclistas - conjunto composto por calça e jaqueta, 
confeccionado em material impermeável na cor azul marinho, com a inscrição Guarda Municipal – 
Ponta Grossa em branco nas costas;
4)  Capa de colete Balístico - na cor azul marinho, acima do peito lado esquerdo bordado 
costurado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa, acima do peito lado direito velcro azul 
marinho para fixação de biriba com identificação da função e nome do servidor da Guarda Muni-
cipal na cor branca, na cor amarelo ouro para as funções de Comandante e Subcomandante tudo 
com costura dupla, a bandeira do município bordada na manga direita e Brasão do município de 
Ponta Grossa bordado na manga esquerda.

VIII. A durabilidade dos uniformes descritos neste Decreto, que justifique a necessidade de 
substituição, é de 24 (vinte e quatro) meses, salvo a necessidade em contraria.

DOS DISTINTIVOS, INSIGNAS
IX. Os distintivos reproduzidos a serem utilizados no fardamento regulamentado por este De-
creto abrange:
1) Biriba de Identificação, medindo aproximadamente 12cm, confeccionado em tecido azul 
marinho, com o nome, função e tipagem sanguíneo do Guarda Municipal bordado, costurado aci-
ma do bolso direito.
2) Barretas de Condecoração, concedido ao Guarda Municipal por mérito, tempo de serviço, 
atos especiais, bravura, conforme disposição de decreto próprio ou ordem de serviço.
3) Distintivo concedido ao Guarda Municipal que concluiu o curso da Guarda Municipal com 
aproveitamento, para ser utilizado no lado direito do uniforme logo abaixo do inicio do bolso da 
camisa.
4) Todos os distintivos que o Guarda Municipal for usar deverão ser previamente autorizados 
pelo Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública ou Comandante da Guarda Municipal 
a ser usado no lado direito do peito, acima da biriba de identificação.
5) Os distintivos reproduzidos a serem utilizados no fardamento operacional deverão respeitar 
o máximo de 2 (dois) distintivos no colete modular
6)  Será permitido até o máximo de 2 (dois) distintivos no lado direito do peito, acima da biriba 
de identificação.
7)  A cada cinco anos o Guarda Municipal receberá a barreta, para ser utilizado ao lado es-
querdo do peito logo acima do início do bolso.

DA CLASSIFICAÇÃO E USO DE INSÍGNIAS HIERÁRQUICAS
X. As insígnias usadas para classificação hierárquica da Guarda Municipal de Ponta Grossa 
serão a seguinte:
1) Comandante - Luva de ombro em tecido preto ou azul marinho com 4 (quatro) barretas 
bordadas em linha na cor amarelo ouro e brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa, usadas 
em ambos os ombros;
Biriba de identificação com escrita com o nome e função na cor amarelo ouro e a tipagem sanguí-
nea na cor vermelha.
2) Sub Comandante - Luva de ombro em tecido preto ou azul marinho com 3 (três) barretas 
bordadas em linha na cor amarelo ouro e brasão da Guarda Municipal de Ponta Grossa, usadas 
em ambos os ombros;
3) Corregedor da Guarda Municipal 
Biriba de identificação com escrita com o nome e função na cor amarelo ouro e a tipagem sanguí-
nea na cor vermelha.
4) Ouvidor da Guarda Municipal
Biriba de identificação com escrita com o nome e função na cor amarelo ouro e a tipagem sanguí-
nea na cor vermelha.
5) Supervisores
Biriba de identificação em tecido azul marinho com escrita com o nome e função na cor branca e a 
tipagem sanguínea na cor vermelha.
6) Coordenador Operacional de Grupamentos 
Biriba de identificação em tecido azul marinho com escrita com o nome e função na cor branca e a 
tipagem sanguínea na cor vermelha.
7) Coordenador da Defesa Civil
Biriba de identificação com escrita com o nome e função na cor amarelo ouro e a tipagem sanguí-
nea na cor vermelha.
8) Coordenador da ROMU 
Biriba de identificação em tecido preto com escrita com o nome e função na cor cinza e a tipagem 
sanguínea na cor vermelha.
9) Coordenador da GETAM 
Biriba de identificação em tecido preto com escrita com o nome e função na cor cinza e a tipagem 
sanguínea na cor vermelha.

D E C R E T O   N°   1 6. 1 6 6,   de  02/07/2019
Transfere servidora e respectivo emprego 
público do Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa para o Quadro 
de Pessoal da Fundação Municipal de As-
sistência Social de Ponta Grossa, conforme 
especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos da alínea ‘a’, do inciso VIII, do artigo 71 da Lei Orgânica do Município, 
de acordo com o disposto na Lei n. 4.284/1989; e no art. 6º da Lei n. 11.223/2013 e Lei Municipal 
nº 13.010/2017, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 17274/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica transferida, a partir de 05 de junho de 2019, do Quadro de Pessoal da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Fundação de Assistência Social 
de Ponta Grossa, conforme a Lei n°. 4.284/1989, e alterações posteriores, e a Lei n. 
13.010/2017, a servidora abaixo relacionada e respectivo emprego público:

Servidores Matrícula Emprego C.H.D
Viviane Ferrari Real do Prado 28088 Zeladora 8

Art. 2º.   Em consequência do previsto no artigo anterior, fica a servidora lotada no Departamento 
Administrativo e Financeiro da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 1 6 7,  02/07/2019

Declara de utilidade pública, para fins de 
constituições de servidões em favor da Com-
panhia de Saneamento do Paraná - SANE-
PAR, o imóvel abaixo especificado.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Constituição Estadual, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o 
disposto nos Arts. 2º, 5º, alíneas “e” e “h” e 6º, do Decreto Lei Federal nº 3.365/41, com as altera-
ções da Lei nº 2.786/56, 
   Em consonância com o Contrato de Concessão para Exploração de Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e de Coleta, Remoção e Tratamento de Esgotos Sanitários, e tendo em 
vista o contido no protocolado nº 1420238/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa ou 

judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a área de terra abaixo 
descrita, bem como as benfeitorias que possam sobre ela existir, com fulcro nos Artigos  
2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 
2.786 de 21 de maio de 1956. 

              Área: 66,00 m2  
              Proprietária: ANA FRANCISCA DE ALMEIDA OU A QUEM DE DIREITO PERTENCER
  SITUAÇÃO: Uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgotos instituída no imóvel 

constituído pelo terreno urbano nº 28 (vinte e oito) da quadra nº 8 (oito), situado na Vila 
Contin, Bairro Colônia Dona Luiza, neste município, constante da matrícula nº 23.640 da 
1ª Circunscrição do Cartório de Registro Imobiliário de Ponta Grossa - Pr. com a seguin-
te DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no 
vértice A, de coordenadas N 7220629.176 e E 582643.525, deste, segue com o azimute 
de 213°36'33" e percorre 33.00m, até o vértice B, de coordenadas N 7220601.705 e E 
582625.266. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distân-
cias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de 
uma faixa de 2,00m de largura.

Art. 2º.  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR a promover todos 
os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para as efetivações das instituições de ser-
vidão nas áreas descritas no artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 3º.  Fica reconhecida a conveniência das constituições das servidões em favor da Companhia 
de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para os fins indicados, o qual compreende o di-
reito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de execução e manutenção das áreas 
descritas no artigo 1º deste Decreto.

Art. 4º.  Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus das servidões limitarão o uso e gozo das 
mesmas ao que forem compatíveis com as existências das servidões, abstendo-se, con-
sequentemente, da prática dentro das referidas áreas, de quaisquer atos que causem 
danos às mesmas, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de 
elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 5º.  A Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando 
necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941 e suas alterações.

Art. 6º.  O ônus decorrente das instituições de servidões das áreas a que se referem o artigo 1º 
deste Decreto, ficarão exclusivamente por conta da Companhia de Saneamento do Para-
ná – SANEPAR.

Art. 7º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº     1 6. 1 7 4,  de  03/07/2019

Altera o Decreto nº 603, de 13 de dezembro 
de 2002, conforme especifica.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso das suas 
atribuições legais, e considerando o disposto nos incisos VIII e XV, do artigo 71 da Lei Orgânica do 
Município, de acordo com a Lei nº 13.339, de 22 de março de 2019, e tendo em vista o contido no 
protocolado nº 1510059/2019, 
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D E C R E T A
Art. 1º.  O Decreto nº 603, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
   “  ...
   Art. 47.  O Conselho Municipal de Transporte, de caráter consultivo e deliberativo, compete  
                           apreciar, discutir e apresentar sugestões relativamente a todos os temas  ligados 
                           ao transporte coletivo, em especial os fixados por essa lei. (NR)
         ...”

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 03 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  Nº   1 6. 1 7 8,  de  04/07/2019

Outorga Permissão de Uso de imóvel, con-
forme especifica. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o estabelecido pelo art. 20 e seu § 3º da Lei Orgânica do 
Município, de acordo com o Decreto n° 3.934/2010, e tendo em vista o contido no protocolado nº 
880138/2019,

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

pal Prof. Kazuko Inoue, em favor de GUETSON LEANDRO JORGE, portador da Cédula 
de identidade nº 6.995.935-0/PR.

Art. 2º.  Destina-se o imóvel descrito no artigo 1º deste Decreto, à moradia do permissionário e de 
sua família.

Art. 3º.   A conservação e manutenção do imóvel, objeto desta outorga, são de inteira responsabi-
lidade do permissionário.

 
Art. 4º.   A presente permissão de uso é outorgada em caráter precário, por prazo indeterminado, 

a contar de 01/06/2019.

Art. 5º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 04 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 1 8 1,   de  09/07/2019     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo Sei nº 21251/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 07 de julho de 2019, BRUNO VARGAS DE OLIVEIRA, do emprego 
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, do Gabinete do Prefeito.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   1 6. 1 8 2,   de   09/07/2019      

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado n° 21251/2019, 

R E S O L V E
 EXONERAR, a partir de 07 de julho de 2019, PAOLA APARECIDA FERREIRA, do emprego 
de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Agência de Fomento Econômica 
de Ponta Grossa – AFEPON.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 09 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOAO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 1 9 0,   de  10/07/2019

Altera a estrutura administrativa da Prefei-
tura Municipal de Ponta Grossa, conforme 
especifica.

   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 II, da Lei n. 4.284/89 com 
a redação da Lei n. 11.282/2013, e tendo em vista o contido no protocolo SEI nº 21251/2019,

D E C R E T A
Art. 1º.   Fica promovida, a partir de  08 de julho  de 2019,  a alteração  do  seguinte  emprego  de 
              provimento em comissão:

Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013, com 
alterações dadas pelos Decretos nºs. 7.508/2013, 
8.872/2014 e 8.963/2014 e 14.252/2018, 

Nova vinculação conferida por este Decreto

Quant. Denominação Nível Quant. Denominação Nível

01 Assessor de Gabinete, do Ga-
binete do Prefeito. CC 16 01

Assessor de Gabinete, 
vinculado a Secretaria Mu-
nicipal de Administração e 
Recursos Humanos.

CC 16

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 1 9 1,   de  10/07/2019     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolo Sei nº 21251/2019, e mediante avaliação a 
ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 08 de julho de 2019, BRUNO VARGAS DE OLIVEIRA, para exercer 
o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Agência de Fomento 
Econômica de Ponta Grossa – AFEPON.
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 1 9 2,   de  10/07/2019     

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com o Decreto nº 16.190/2019, e tendo em vista o contido no protocolo 
Sei nº 21.251/2019, e mediante avaliação a ser aplicada pelo titular da Pasta semestralmente, 

R E S O L V E
 NOMEAR, a partir de 08 de julho de 2019, PAOLA APARECIDA FERREIRA, para exercer 
o emprego de provimento em comissão de Assessor de Gabinete, CC 16, da Secretaria Municipal 
de Administração e Recursos Humanos.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 6. 1 9 4,  de 11/07/2019

Declara luto oficial em todo território do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, pelo falecimento do 
Ilustríssimo Radialista Nei Costa.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, de acordo com as disposições do artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, 
e tendo em vista o contido no protocolo Sei nº 22.139/2019,

D E C R E T A
Art.1º.   Fica declarado luto em todo o território do Município de Ponta Grossa, pelo período de 

três dias a partir da vigência deste Decreto, em virtude do falecimento do  Ilustríssimo 
Radialista Nei Costa.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 11 de julho de 2019.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município
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P O R TA R I A S

P O R T A R I A   N º   1 8. 7 6 2, de 27/06/2019
  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o contido no protocolado SEI 12541/2019

 R E S O L V E
Art. 1º.  Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes servidores do Quadro de 

Pessoal do Poder Executivo
     I.   MARIA APARECIDA COSTA SILVA – Presidente
     II.   EDERSON CARLOS DO NASCIMENTO – Membro
     III.   EVERSON MILLEO – Secretário

Art. 2º.  A Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no contido no Decreto 
n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da sindicância para apuração de falta 
funcional dos empregados públicos da Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive 
no que se refere aos prazos, formas e formalidades do procedimento ali previstas

Art. 3º.   Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de 60 (sessenta) dias para 
executar o procedimento, prorrogável por motivo justificado

Art. 4º.   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de junho de 2019 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   N º   1 8. 7 7 4, de 27/06/2019

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, tendo em vista a solicitação contida no protocolado SEI 18148/2019

 R E S O L V E
 PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria 18.450/2019
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de junho de 2019 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
P O R T A R I A   Nº   1 8. 8 1 0,  de  02/07/2019

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, em conformidade com o contido no protocolado SEI 05012/2019

 R E S O L V E
 DISPENSAR, a partir de 1º de março de 2019, a servidora FERNANDA CAROLINE FON-
SECA, matricula 25627, Nutricionista, do pagamento do Adicional de Gestão Administrativa – AGA 
01, de Coordenador do Restaurante Popular, vinculado ao Departamento de Segurança Alimentar, 
da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 02 de julho de 2019 

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
   P O R T A R I A   N º   1 8. 8 2 0,  de 09/07/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 20872/2019

 R E S O L V E
 CANCELAR, a partir de 03 de julho de 2019, o pagamento da gratificação de 15%, da fun-
ção de Coordenação Pedagógica, da servidora ROSANE DOS SANTOS, Professora, matrículas 
20147 e 22328, carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
bem como CONCEDER a partir da mesma data o pagamento da gratificação de 25%, referente a 
função de Direção da Escola Municipal Dr. Edgar Sponholz
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 09 de julho de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
   P O R T A R I A   N º   1 8. 8 2 2,  de 10/07/2019

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI 10561/2019

 R E S O L V E
      CONCEDER a partir de 18 de março de 2019, o pagamento de Adicional de Insalubridade 
a razão de 20% sobre o salário mínimo ao servidor WELLINGTON FABIANO DA SILVA, matrícula 
19641, Agente Administrativo Plantonista, lotado na Fundação Municipal de Saúde
  PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 10 de julho de 2019

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

1° Adendo ao Edital de Tomada de Preços Nº 32/2019
OBJETO: fornecimento de materiais e mão-de-obra para instalação superposte de concreto de 
23,0 metros, visando o alteamento da Linha de Distribuição de alta tensão de 138 kV denominada 
Uvaranas - Belém (LDAT 138 kV UVR-BEM) da Copel, localizada na Rua Lagoa dos Bandeirantes.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento da Prefeitura de Ponta Grossa, por in-
termédio da Comissão Permanente de Licitações, procedeu as seguintes alterações no edital em 
epígrafe:
No item 6.1, onde se lê "....habilitado para Construção de Linhas de Transmissão de 230 kV", 
leia-se "....habilitado para Construção de Linhas de Transmissão."
No item 7.1.1, onde se lê "Apresentação do Certificado do Registro Cadastral" leia-se "Apre-
sentação do Certificado do Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores da Companhia 
Paranaense de Energia – COPEL"

 Ficam mantidas todas as demais condições do edital publicado em 10.07.2019, no que não 
colidirem com as deste 1º Adendo.

Celso Augusto Sant'Anna - 
Secretário Municipal

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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RESULTADO DO PREGÃO PARA RP Nº 113/2019
VENCEDOR: O. FILIZZOLA & CIA LTDA - CNPJ: 61.182.424/0001-09

Lote Descrição Und Quant. Valor Unit. 
(R$)

Valor Total 
(R$)

1

Capacete Policial confeccionado em material 
de poliamida brilhante injetado que proporcio-
ne proteção integral ao crânio; espessura de 3 
mm com tolerância +/- 0,3 mm, ser indeformá-
vel quando submetido às interperies, mantendo 
sempre sua forma original sem amassaduras, 
trincas ou outras deformações decorrentes de 
impactos ou quedas; deverá proporcionar alta 
resistência à penetração de objetos pontiagudos 
e alta capacidade de absorção de energia quan-
do sofrer impactos, possuir acabamento externo 
liso, na cor azul marinho noite, e sua decoração 
feita em vinil adesivo de acordo com as normas 
da corporação, na borda do casco, em toda sua 
extensão deverá conter um acabamento de 
perfil de borracha fixado com cola própria que 
não permita seu desprendimento, internamente 
o mesmo deverá conter em sua parte superior, 
almofada de EVA macia de 5 mm de espessura 
para a absorção de impactos; adesivagem con-
forme modelo GMPG.

UND 75 147,24 11.043,00

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO PARA RP Nº 106/2019

VENCEDOR: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.142.978/0001-05

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. (R$)

Valor Total 
(R$)

4 1 WINDOWS 10 
PROFESSIONAL

MICROSOFT 
WINDOWS 10 

PROFESSIONAL
UND 690 851,00 587.190,00

4 2 OFFICE 
STANDARD

MICROSOFT OF-
FICE STANDARD UN 690 1.443,37 995.925,30

4 3 OFFICE 
PROFESSIONAL

MICROSOFT 
OFFICE 

PROFESSIONAL
UND 20 1.967,89 39.357,80
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4 4
WINDOWS SER-
VER CLIENT AC-
CESS LICENSE

MICROSOFT 
WINDOWS SER-
VER CLIENT AC-
CESS LICENSE

UND 690 116,41 80.322,900

4 5

WINDOWS 
REMOTE 

DESKTOP SER-
VER CLIENT AC-
CESS LICENSE

MICROSOFT 
WINDOWS RE-

MOTE DESKTOP 
SERVER CLIENT 

ACCESS LI.

UND 300 395,2200 118.566,0000

4 6
WINDOWS 

SERVER DATA-
CENTER

MICROSOFT WIN-
DOWS SERVER 
DATACENTER

UND 92 2.304,38 212.002,96

4 7
WINDOWS 
SERVER 

STANDARD

MICROSOFT WIN-
DOWS SERVER 

STANDARD
UND 56 433,01 24.248,56

VENCEDOR: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 07.953.689/0001-18

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. (R$)

Valor Total 
(R$)

1 1 COMPUTADOR 
BÁSICO

NTC COMPUTA-
DORES NTC PRO 

6000 (6004-RZ/
4GB/HD500GB)

UND 380 1.605,00 609.900,00

VENCEDOR: LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME - CNPJ: 12.162.386/0001-17

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. (R$)

Valor Total 
(R$)

9 1

HD EXTERNO 
(DESCRIÇÃO 
COMPLETA 

NO PROJETO 
BÁSICO)

SEAGATE 1TB 
STEA1000400 UND 10 221,00 2.210,00

VENCEDOR: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04.198.254/0001-17

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. (R$)

Valor Total 
(R$)

5 1 AUTOCAD LT AUTODESK 
AUTOCAD LT UND 40 3.350,00 134.000,00

6 1 Adobe I
NDESIGN ADOBE CC UND 7 4.938,90 34.572,30

6 2 Adobe 
PHOTOSHOP ADOBE CC UND 7 4.938,90 34.572,30

6 3 Adobe 
ILLUSTRATOR ADOBE CC UND 7 4.938,80 34.571,60

6 4 Adobe 
PREMIERE PRO ADOBE CC UND 5 4.938,80 24.694,00

6 5 Adobe AFTER 
EFFECTS ADOBE CC UND 5 4.938,80 24.694,0000

6 6 Adobe
 AUDITION ADOBE CC UND 5 4.938,80 24.694,00

6 7

Adobe 
C R E A T I V E 
CLOUD FOR TE-
AMS ALL APPS

ADOBE CC UND 3 11.600,00 34.800,00

VENCEDOR: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA - CNPJ: 02.543.216/0008-03

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. (R$)

Valor Total 
(R$)

2 1
COMPUTADOR 

INTERME
DIÁRIO

Dell Optiplex 5060 
SFF UND 210 4.699,00 986.790,00

3 1 COMPUTADOR 
AVANÇADO

Dell Optiplex 7060 
SFF UND 60 6.649,00 398.940,00

VENCEDOR: SOLO NETWORK BRASIL LTDA - CNPJ: 00.258.246/0001-68

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. (R$)

Valor Total 
(R$)

7 1 CorelDRAW
Corel Draw Corel 

Draw 2019 - 
Perpétuo

UND 10 2.400,00 24.000,00

VENCEDOR: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS INFORMATICA - ME - CNPJ: 
97.546.883/0001-71

Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor 
Unit. (R$)

Valor Total 
(R$)

8 1 NOTEBOOK IN-
TERMEDIARIO

LENOVO 
IDEAPAD 330 UND 5 3.900,00 19.500,00

Pregoeira: Eliana Delezuk Inglez
Mais informações no Departamento de Compras da PMPG. 

______________________________________________________________________________
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C O N T R ATO S

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 026/2018

COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADA: APADEVI ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICEINTE VISUAL
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumen-
to originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:
“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1 – A fiscalização ficará a cargo da servidora Lucélia de Fátima Andrade Schmigel, ...”
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 017/2018

COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADA: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PONTA GROSSA E A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LUA NOVA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumen-
to originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1 – A fiscalização ficará a cargo da servidora Lucélia de Fátima Andrade Schmigel, ...”
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 015/2018

COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADA: ASSSOCIAÇÃO APOIO ATENDIMENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDA-
DE    SURDA – GENY DE JESUS SOUZA RIBAS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumen-
to originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1 – A fiscalização ficará a cargo da servidora Karym Rachel Collesel, ...”
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº 014/2018

COLABORANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COLABORADA: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE PONTA GROSSA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima terceira do instrumen-
to originá¬rio, que passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1 – A fiscalização ficará a cargo da servidora Karym Rachel Collesel, ...”
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 346/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: WMSGEO ANÁLISES AVANÇADAS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO: Fica alterada o nome da CONTRADA no Segundo 
Aditivo do Contrato n°. 346/2018, que passa ter a seguinte redação:
     “SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 346/2018, QUE EN-

TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E A EMPRESA WMSGEO 
ANÁLISES AVANÇADAS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CNPJ 76.175.884/0001-87
CONTRATADA: WMSGEO ANÁLISES AVANÇADAS EM GEOPROCESSAMENTO LTDA
CNPJ 05.753.198/0001-06”

D I V E R S O S

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Fica retificado o Edital de Quantitativos e Qualitativos – QQCM.1650424.19.01 - publicado 
no Diário Oficial do Município de Ponta Grossa - Edição nº2.601 - dias 22, 23 e 24/07/2019 
– páginas 02 e 03.

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.1650424.19.01
PROCESSO: 1650424/2019
OBRA SMIP: RUA CORSTIAAN HAGERS
TRECHO: Rua Rosmar Dinies Escobar x Rua Cirema Becker
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Pelo presente Edital de Quantitativos e Qualitativos de Contribuição de Melhoria, o Município de 
Ponta Grossa torna pública a obra de pavimentação, a ser realizada em observância aos requisitos 
a seguir relacionados.

1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento – SMIP, localizada na Av. Visconde de 
Taunay n° 950, é o órgão municipal responsável pela elaboração do projeto, pela licitação da obra, 
detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos e natureza técnica sobre a mesma.
2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfico e projetos cujas principais etapas 
de execução estão assim discriminadas:

 A. Galerias de águas pluviais:
Execução da rede de galerias de captação de água pluvial pela Equipe de Galerias, através do 
assentamento dos tubos de concreto pré-moldado, construção de bocas de lobo, caixas de ligação 
e alas de destinação da água captada.

 B. Sub-base:
Realizada pela Equipe de Solo, consiste na regularização do subleito da via, com a correção de 
defeitos, como solo de CBR baixo e solo expansivo. Em seguida, é realizado o lançamento da 
sub-base, camada de pedras grossas compactadas com rolo compressor.

 C. Meio fio:
Execução do meio fio ao longo da via pela Equipe de Meio fio, podendo ser em concreto pré-mol-
dado ou extrusado (moldado in loco).

 D. Base:
Realizada novamente pela Equipe de Solo, consiste no lançamento da base, composta de brita 
graduada e compactada com rolo compressor para o travamento da camada de base.

 E. Revestimento:
Realizada pela Equipe de Revestimento, é a execução dos serviços de imprimação e pintura de li-
gação da base com material betuminoso, e o espalhamento da capa asfáltica de Concreto Betumi-
noso Usinado à Quente (CBUQ) através da vibro-acabadora, com a devida compactação através 
do rolo compactador de pneus.

 F. Material:
Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela empresa 
CONTRATADA.

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

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denomi-
nada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente 
ao limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do 
edital de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra.

5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:

OBRA:  CORSTIAAN HAGERS
TRECHO:  RUA ROSMAR DINIES ESCOBAR x RUA CIREMA BECKER 
BAIRRO:  CONTORNO

A relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados 
cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.

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

7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona beneficiada terão o prazo de 30 (trinta dias), a contar da 
publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele constantes, caben-
do ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento seguirá as regras da Lei 
nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na Lei n.º 9.818/2008.

Ponta Grossa/PR, 14 de Junho de 2019.
Claudio Grokoviski

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis beneficiados pela obra, com identificação individual dos dados ca-
dastrais, conforme informação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e planejamento - SMIP. 

Proprietário CTM Quadra Lote Testada 
metro

Caixa da 
Rua metro

1/2 Pista 
metro Área m²

EVA APARECIDA 
BARROS 87174 6A 14 14,50 7,00 3,50 50,75

CLAUDIO TERNOUSKI 87175 6A 28 14,50 7,00 3,50 50,75
MAURO LUIZ CORREIA 

DOS SANTOS 87189 6B 1 13,50 7,00 3,50 47,25

JULIANO DE QUADROS 87216 6B 15 13,50 7,00 3,50 47,25
ESPÓLIO DE ROSELI 
MACHADO DEUCHER 87133 6D 1 13,50 7,00 3,50 47,25

OSNEI HERNANDES 
BARBOSA 87160

6D 15 13,50 7,00 3,50 47,25

ELISANGELA 
APARECIDA MACHINSKI 155976

MARIA JOANA DIAS DE 
LIMA 155977

ROSIVAN GOMES DA 
SILVA 155978

CENIRA DE FATIMA 
PALMAS 87118 6E 14 14,50 7,00 3,50 50,75

BRUNO DANIEL 
BARBOSA 87119

6E 28 14,50 7,00 3,50 50,75JUCEMARA APARECIDA 
PEREIRA 138649

CAROLINE HARTMANN 138650
ZELIO CIUSKI 87077

6F 1 13,50 7,00 3,50 47,25OZIRES SILVA JUNIOR 174222
ELIAS GONSALVES DE 

DEUS 174223

MCM ADM.E INCORP.DE 
IMOVEIS LTDA 87104

6F 15 13,50 7,00 3,50 47,25

MCM ADM.E INCORP.DE 
IMOVEIS LTDA 183581

MCM ADM.E INCORP.DE 
IMOVEIS LTDA 183582

MARCIDES 
MARCONDES DE LIMA 183583
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DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
PRAÇA DE ATENDIMENTO

AVISO
 A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, através da Praça de 
Atendimento, solicita ás pessoas abaixo relacionadas, que ainda não obtiveram definição em 
seus requerimentos a comparecerem na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias, a contar desta data, no horário compreendido entre 09:00 e 17:00 horas, após o 
que os mesmos serão arquivados, conforme decreto 10/94.

PROCESSO EXERCíCIO REQUERENTE
2260259 2015 ADAUTO VIEIRA DE PAULA
3510160 2015 ALLAN GONÇALVES DA SILVA
2290306 2015 ALEXANDRE NAHORNE
2460201 2015 ANA LUCIA ANTUNES  DE PAULA
3170249 2015 ANGELO RAFAEL DO NASCIMENTO
3230165 2015 ANTONIO ODAIR DE SOUZA
2400211 2015 ANTONIO PEDROSO CONSTRUTORA
3520189 2015 ARNALDO MIGUEL CORREIA DOS SANTOS
3440256 2015 ASSOCIAÇÃO DOS MUNCIPIOS DOS CAMPOS GERAIS 
2260482 2015 CLERI APARECIDA PORTELA EIRELI
2780190 2015 DANIEL BRUNO DE OLIVEIRA
3510189 2015 DISK LOVE AGENCIA DE MENSAGENS GRAVADAS LTDA
3370180 2015 DYENISON WILLIAM SCHEIFER DA SILVA
3280184 2015 EDESON LUIS  DE ALMEIDA
3150168 2015 EDSON JOSE FERREIRA DE ANDRADE
280216   2015  EDSON STAIZAK

2400252 2015 ELISABETH MENDES VIEIRA 789124...
3130196 2015 ENIZIA MARIA DE AVILA
3380026 2015 EWERTON DE LEÃO
2430120 2015 GRAZIELA DE PAULA MERCEARIA
3240158 2015 GERALDO FERNANDES DA COSTA & CIA
2170191 2015 GUIMARÃES E POHL LTDA
2170307 2015 HELIO DURSKI
2530334 2015 HERES ARIEL DINIZ BENETTI

3170227 2015 INPAEL INDÚSTRIA PONTAGROSSENSE DE ARTIGOS ESPOR-
TIVOS LTDA

2880362 2015 INSTITUTO DE CONSULTORIA DE DIREITO PUBLICO PARANA-
ENSE EIELI

2290343 2015 ISABEL CRISTINA CORREIA CARDOSO
2520184 2015 JANILSON SANTOS DA SILVA
2360062 2015 JOANNICE PATRICIA SALOMON
2710254 2015 JOSUE CARLOS BITTENCOURT TAQUES
2530332 2015 JONATHAN XAVIER
2820255 2015 JORGE FERREIRA DO NASCIMENTO
3280290 2015 JULIA STRESKI
2820285 2015 KANAWATE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
3230341 2015 LAURA MORAES FERREIRA DA SILVA
2940255 2015 LEANDRINA DIAS DE CASTRO
3240143 2015 LUIZ CARLOS DE LIMA TRANSPORTES FLIAL
3270198 2015 MAGDA CRISTIANE GARCIA RAMOS
2180175 2015 M DA SILVA RODRIGUES COMERCIO DE GÁS LTDA
2390066 2015 MARCELO ALVES DA SILVA
3230423 2015 MARCELO ODEMIR OLIVEIRA
3160406 2015 MARIA HILDA CAMARGO
2310391 2015 MARIA LUIZA MONTEIRO
2330181 2015 MARLEI DIAS BERNARDINO
2440266 2015 MAURICIO I BUENO
3310124 2015 MARQUILENE MENDES
2180391 2015 MOISES REMUS
2680429 2015 NILZA APARECIDA FERREIRA BAR
2810157 2015 OLGA MARIA KUHN ROHR
3010396 2015 ORIVALDO FERREIRA DA COSTA
3520129 2015 RAFAEL POTRICH REICHMANN
2230374 2015 REGINALDO ANDRE JANSEN
2540133 2015 RENATA BARBOSA CHAGAS
2880124 2015 RESTAURANTE PANORAMICO VILA VELHA  EIRELI -EPP
2660043 2015 RODE IZAIAZ OLEGARIO
2230312 2015 RODRIGO FERNANDES ROSSETIM 06835...
2710273 2015 ROSNEI FELIX PINHEIRO 054655...
2170391 2015 ROSNEI KERBER 360406...
3420024 2015 SERGIO LOURENÇO DE SOUZA
2470016 2015 SIMÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
2800203 2015 SUELI DE LARA DOS SANTOS – BAR E MERCEARIA
3100367 2015 SUL PONTA GROSSA CONFECÇÕES LTDA
3360235 2015 TELMA ROSANA DE JESUS
3140357 2015 TEODOZIO MARTIM

2310005 2015 ULIANA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE NUTRO-
LOGIA S/S

3140076 2015 VALDIR PROROKI KOVANEI
2810247 2015 WILSON JOANIN RODRIGUES & CIA LTDA

______________________________________________________________________________
CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

ACÓRDÃO Nº 013/2019
PAT nº 5014/2016
Recorrente: VALDEMIR DE JESUS RIBEIRO
Relator: Márcio Henrique Martins de Rezende

EMENTA
ISS. Imposto sobre serviços. Não recolhimento pela autuada. Sem comprovação de retenção pelos 
tomadores. Caracterizada infração fiscal. Aplicação de multa sobre saldo de imposto a recolher.

ACÓRDÃO
Diante do exposto, ACORDA o plenário do CCMPG, por maioria dos votos, em julgar parcialmente 
procedente o Recurso, conforme decisão encaminhada à Recorrente. 
Participaram do julgamento os Conselheiros Marcelo de Souza, Peter Emanoel Pinto, Rubens 
Gomes, Elaine Cristina Moreira Schnaider e Ubiratan Rodrigues de Cristo Junior, além do Márcio 
Henrique Martins de Rezende e do Presidente do Conselho Cláudio Grokoviski.

Ponta Grossa, 04 de julho de 2019.

Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE 

DÉBITOS MUNICIPAIS
 Nos termos do caput do art. 25 § 2º do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e 
seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 
10 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal.
 Procuradoria Geral do Município, em 12 de julho de 2019.

SAULO FAVORETTO
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO
214991 LADISLAU DA SILVA ROCHA JUNIOR 1300458/2018
231331 LOJA MAÇONICA VILA VELHA 850494/2018

206490 NICOLA RETIFICA DE MOTORES LTDA.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-. 1340055/2018

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 038/2019

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO de Ponta Grossa, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através dos Decretos nº 690/03 de 16/12/03 e nº 12.288 de 01/01/2017, 
em conformidade com a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 a Lei  nº 7.081 
de 31/12/2002 de criação do Sistema Municipal de Ensino, a Lei nº 10.593 de 29/06/2011 do 
Conselho Municipal de Educação, as Deliberações nº 001/13-CME/PG de 09/07/13 e nº 003/12-
CME/PG de 22/12/12,  considerando também, o Laudo Técnico da Comissão de Verificação, os 
Pareceres Favoráveis da Coordenação de Estrutura e Funcionamento do Ensino/SME, nº 046/19 
de 05/07/2019 e do Conselho Municipal de Educação, nº 068/19 de 10/07/2019.

RESOLVE,
Art. 1º.   RENOVAR O CREDENCIAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTO AN-

TÔNIO, sito à Rua Bernardo de Vasconcelos, nº 26, Bairro Jardim Carvalho, CEP 84.015-
670, no Município de Ponta Grossa-PR, para a oferta da primeira etapa da Educação 
Básica, mantida pelo Centro de Educação Infantil Santo Antônio.

Art. 2º.   RENOVAR a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO do CENTRO DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL credenciado no artigo primeiro, com turmas da CRECHE – crianças de 01 (um) a 
03 (três) anos–Infantil I, II e III; e PRÉ-ESCOLA – crianças de 04 e 05 anos–Infantil IV e V.

Parágrafo Único. O Centro de Educação Infantil, supracitado, recebeu sua Autorização de Fun-
cionamento por meio da Resolução Estadual nº 2.755/01-SEED-PR de 19/11/2001-DOE, 
sendo que a Resolução Municipal nº 026/15-SME/PG de 21/11/2015-DOM, Credenciou a 
Instituição de Ensino e Renovou a Autorização de Funcionamento, com prazo de venci-
mento para o Credenciamento até o ano de 2020 e para a Autorização de Funcionamento 
até o final do ano letivo de 2018.

Art. 3º.  AUTORIZAR, a pedido da MANTENEDORA do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SAN-
TO ANTÔNIO, a ALTERAÇÃO na ATIVIDADE ECONÔMICA – Principal e Secundária, as 
quais passam de Privada Assistencial para PRIVADA – PARTICULAR, mantendo o cunho 
assistencial e filantrópico em conformidade com o Estatuto da Sociedade da Congregação 
das Irmãs da Caridade sob o Auspício de São Vicente de Paulo, a qual rege a Diretoria 
Executiva do Centro de Educação Infantil.

Art. 4º.  OS PRAZOS DOS VENCIMENTOS, em conformidade com as Deliberações do CME/PG 
nº 003/12 e nº 001/13, para o Credenciamento da Instituição de Ensino e para a Renova-
ção da Autorização de Funcionamento do Centro de Educação Infantil, são os seguintes:

   §1º.  RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO da Instituição Educacional, supracitada, pelo pra-
zo de vencimento de 03 (três) anos, para complementar e equiparar ao prazo da Renova-
ção da Autorização de Funcionamento, contando-se a partir do ano letivo de 2021, até o 
ano letivo de 2023.

   §2º.   RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, supracitado, pelo prazo de vencimento de 05 (cinco) anos, contando-se a partir 
do ano letivo de 2019, até o ano letivo de 2023.

Art. 5º.  A Direção e/ou Responsável Legal pelo CEI deverá solicitar a Renovação, tanto do Cre-
denciamento quanto da Autorização de Funcionamento da Educação Infantil, 180 (cento 
e oitenta) dias antes de terminar o último ano letivo dos prazos concedidos, nesta Reso-
lução.

Art. 6º.  Caso ocorra a cessação da oferta da Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil su-
pracitado, a Direção e/ou a Responsável Legal pela instituição de ensino deverá oficializar 
a Secretaria Municipal da Educação/PG, seguindo os trâmites legais para o processo.

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM 11 DE JULHO DE 2019.
PROFª ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI

Secretária Municipal da Educação
Dec. nº 12.288 de 01/01/2017

REF. ao Protc. nº 018/19 de 21/05/2019 - CEFE/SME
E.C. - CEFE-SME

______________________________________________________________________________
RETIFICAÇÃO DE NOME DA CANDIDATA APROVADA NO 

TESTE DE CONHECIMENTO
 A COMISSÃO DE ELEIÇÃO PARA MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES, USAN-
DO DE SUAS PRERROGATIVAS LEGAIS, RETIFICA O NOME DA CANDIDATA Nº 24 - ELAINE 
MARIA MILÉO, APROVADA NO TESTE DE CONHECIMENO REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO 
DE 2019 -  PARA O CORRETO, -  ELIANE MARIA MILÉO.

Ponta Grossa, 11 de julho de 2019.
Lucélia Andrade Schmigel

Presidente da Comissão Eleitoral 

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

EDITAL Nº 011/2019
CREDENCIAMENTO PARA O CIRCUITO OFF 

DO 11º FESTIVAL DE MÚSICA DE PONTA GROSSA
 A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Cultura, 
abre edital para credenciamento de bares e restaurantes que possuam interesse em participar do 
Circuito Off do 11º Festival de Música de Ponta Grossa.
1. DO OBJETO: 
1.1 - O Festival de Música de Ponta Grossa será realizado no período de 02 a 11 de agosto e tem 
como um de seus objetivos a valorização e o incentivo à produção de música autoral na cidade. 
Dessa forma, o Circuito Off visa a ampliação da visibilidade e circulação da música ponta-grossen-
se, além de movimentar a economia nos estabelecimentos credenciados e a diversidade de públi-
co nesses locais. Os bares e restaurantes interessados farão parte da programação e divulgação 
do 11º Festival de Música de Ponta Grossa.
2. DA PARTICIPAÇÃO:
2.1 - Serão aceitas inscrições de bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos comer-
ciais congêneres (aqui denominados apenas ‘estabelecimentos’), da cidade de Ponta Grossa, que 
incluam em sua programação artística atrações que produzam música autoral, entre os dias 02 a 
11 de agosto de 2019.
2.2 - O número de atrações, bem como o valor do cachê a ser pago para as atrações contratadas, 
deverá ser definido pelo responsável do estabelecimento.
2.3 – Apenas serão aceitas atrações que se comprometam a executar no mínimo 50% de música 
autoral nas apresentações.
2.4 – Caso cumpra com as regras estabelecidas neste edital, a Fundação Municipal de Cultura 
incluirá a agenda enviada pelo estabelecimento na programação do 11º Festival de Música de 
Ponta Grossa como participantes do Circuito Off.
2.5 – A divulgação incluirá o nome do estabelecimento e da atração nos materiais de divulgação do 
Festival, como livretos, releases, material digital e redes sociais.
3. DAS INSCRIÇÕES: 
3.1 - Os interessados deverão encaminhar email para fmcpg@hotmail.com até o dia 19 de julho, 
com o assunto ‘Circuito Off – 11º Festival de Música de Ponta Grossa’, contendo as seguintes 
informações:
 a) Nome fantasia do estabelecimento
 b) Endereço
 c) Nome do responsável
 d) Telefone para contato
 e) Datas das apresentações e atrações
4. DA SELEÇÃO:
4.1 – Os estabelecimentos inscritos serão avaliados por uma comissão técnica formada por ser-
vidores da Fundação Municipal de Cultura, que irá analisar a programação sugerida levando em 
consideração tão somente a presença da música autoral.  
5 – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1 – Do estabelecimento credenciado:
 5.1.1 -  Contratação da atração de música autoral;
 5.1.2 -  Infraestrutura necessária, como sonorização e iluminação, se for o caso;
 5.1.3 -  Permitir que os participantes do Festival tenham entrada gratuita no estabelecimen-
                        to nos dias do Circuito Off, mediante apresentação de crachá do evento;
 5.1.4 -  Permitir que seja colocado  banner do Festival   de   Música   no   estabelecimento, 
                        informando a participação no Circuito Off;
 5.1.5 -  Repassar as informações necessárias à Fundação Municipal de Cultura;
 5.1.6 – Conter  nos  materiais de divulgação que venham a ser produzidos pelo estabeleci-
                          mento a logomarca do Circuito Off do 11º Festival de Música de Ponta Grossa, bem
                        como a informação que o show será de música autoral.
5.2 – Da Fundação Municipal de Cultura:
 5.2.1 -  Divulgar a programação do Circuito Off em todos os materiais de divulgação e redes
                        sociais da Fundação Municipal de Cultura;
 5.2.2 – Produzir o banner a ser fixado no estabelecimento, bem como os crachás para os 
                        participantes do Festival.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 - Todos os estabelecimentos automaticamente cedem os direitos de uso de imagem e som para 
fins de divulgação e registro documental para a Prefeitura de Ponta Grossa, Fundação Municipal 
de Cultura e TV Educativa de Ponta Grossa. A Fundação Municipal de Cultura poderá exibir a gra-
vação das apresentações em plataformas digitais, TV e outros canais de comunicação. 
6.2 - A inscrição do interessado implica na prévia e integral concordância com as normas deste 
Edital.
6.3 - Cada estabelecimento selecionado será responsável pelo desenvolvimento de sua atividade, 
pelas informações e conteúdos dos documentos apresentados e pelas negociações de cachê com 
as atrações, excluída qualquer responsabilidade civil ou penal da Fundação Municipal de Cultura.
6.4 - A seleção não gera vínculo trabalhista entre a municipalidade e o artista.
6.5 - Dúvidas sobre este edital podem ser esclarecidas através do e-mail fmcpg@hotmail.com.
6.6 - Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pela Fundação Municipal de 
Cultura de Ponta Grossa.
6.7 - Fica eleito o foro de Ponta Grossa para dirimir quaisquer dúvidas em relação a este edital. 

Ponta Grossa, 11 de julho de 2019.
FERNANDO ROHNELT DURANTE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura

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

S A Ú D E

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 75/2019.
 A Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR realizará às 14h00m do dia 31 
de julho de 2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na 
forma eletrônica para Registro de Preços para aquisição de calçados de segurança e luvas de se-
gurança (EPI’S) para uso dos servidores da Fundação Municipal de Saúde de ponta Grossa.. Valor 
Máximo: R$ 297.114,20(duzentos e noventa e sete mil, cento e quatorze reais e vinte centavos). 
Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departa-
mento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou 
pelo telefone (42) 3220 1000 – ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/licitacoes.

Ponta Grossa, 10 de julho de 2019
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA
Aviso de SUSPENSÃO de Licitação

SUSPENSÃO do Pregão, na forma ELETRONICA nº69/2019
 O Município de Ponta Grossa - PR informa que o Pregão 69/2019, com data marcada  
às 09h00min do dia 17 DE JULHO DE 2019, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll-
compras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para  objeto Contratação de pessoa jurídica especia-
lizada em prestação de serviços técnicos, instalação, remoção, manutenção preventiva e corretiva, 
montagem e desmontagem de Autoclaves e Osmose Reversa, do Hospital da Criança Prefeito 
João Vargas de Oliveira, • Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, Centro Municipal da Mulher, La-
boratório Central Alfredo Berger, Centro Municipal de Especialidades e SAE/CTA, da Fundação 
Municipal de Saúde, do nosso Municipio, está  SUSPENSO. Será publicado posteriormente nova 
data e horário para REABERTURA do mesmo. Mais informações, bem como a integra do edital 
e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 
12h00min às 18h00min na sede da Prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 – RAMAL – 1003 
ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes, www.bll.org.br.

Ponta Grossa, 17 de julho de 2019.
ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU

Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
______________________________________________________________________________
Resultado do Pregão nº 32/2019 – Processo nº 48/2019 – para Aquisição de VENTILÔMETRO 
DE WRIGHT para uso da Fundação Municipal de Saúde de Ponta grossa realizado em 30/04/2019, 
nada havendo irregular, HOMOLOGO o resultado do procedimento, ADJUDICANDO o objeto da 
licitação para a(s) empresa(s) a seguir classificada(s):
LOTE 01:
HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS / CNP 13.035.459/0001-72
VALOR HOMOLOGADO: 21.470,00 (VINTE E HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 
Unit. (R$)

Valor Máx. 
Total. (R$)

1

Ventilômetro de wright analógico. Especi-
ficação mínima: Dispositivo com seletor e 
ponteiro para indicar o volume pulmonar. 
Confeccionado em aço inoxidável com 
os respectivos conectores, esterilizável 
a óxido de etileno. Analógico. Oferece os 
valores de volume minuto e volume corren-
te com dois mostradores individuais para 
mensuração de Volume Minuto e Volume 
Corrente. Inclui: 02 kits de adaptadores 
universais, redutor, bocal plástico e bolsa 
transparente. Garantia de 1 ano, Assistên-
cia Técnica permanente. Manual técnico e 
do usuário em português. Mala para trans-
porte.
MARCA/MODELO: AAMED

UND 1 21.470,00 21.470,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: 21.470,00 (VINTE E HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA 
REAIS)

Ponta Grossa/PR, 12 de julho de 2019.
Pregoeira: Suzana Molina

A F E P O N
A G Ê N C I A  D E  F O M E N T O  E C O N Ô M I C O  D E  

P O N TA  G R O S S A

AGÊNCIA DE FOMENTO ECONÔMICO DE PONTA GROSSA - AFEPON
Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 002/2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público 
o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa: Solar Materiais e 
Construções Elétricas Ltda – Epp, estabelecida na Rua Newton de Souza e Silva, 19, Uberaba, 
CEP: 81570-050, Curitiba, Paraná. Valor da proposta R$ 465.734,30 (quatrocentos e sessenta e 
cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).

Christiano Portela
Presidente da Comissão de Licitação

C P S
C O M PA N H I A  P O N TA G R O S S E N S E  D E  S E R V I Ç O S

RESULTADO DO PREGÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 25.373/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 

nº. 006/2019
 Em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e seu regulamento 
pelo Decreto n° 3.555 de 2000, a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e seu regulamento pelo 
Decreto n° 8.945/16, as Leis Complementares n.º 123/06 e n° 147/14, ao Decreto n.º 8.538/2015, 
e suas alterações e demais legislações pertinentes, e subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alterações posteriores, e a Lei n° 8.078 de 1990 do Código de Defesa do 
Consumidor, bem como às normas e condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 
e de acordo com a legalidade de todos os procedimentos adotados no processo administrativo em 
referência e, em estrita consonância com os princípios elencados no artigo 3º da Lei 8.666/93, tor-
na-se pública a homologação do processo licitatório da modalidade Edital de Licitação Eletrônico 
em epígrafe o seguinte objeto:
01. DO OBJETO:
O objeto deste Pregão é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa pres-
tadora de serviços de especializada na locação e limpeza de Banheiro Químico modelo Standard, 
com medidas mínimas (1,2 x 1,2 x 2,2m) (LxPxA), para um período de 12 (doze) meses.  

LOTE SERVIÇO UN Valor locação  
Mensal (R$)

Valor total p/ 12 
meses  (R$)

1

Contratação de empresa especializada em 
locação e limpeza de 5 (cinco) Banheiros 
Químicos modelo Standard, com medidas 
mínimas (1,2 x 1,2 x 2,2m) (LxPxA), para um 
período de 12 (doze) meses; 
Serviço de Limpeza e reposição de todos os 
materiais pertinentes ao equipamento (in-
clusive papel higiênico) 2 (duas) vezes por 
semana;
Sucção dos efluentes e destinação correta 
dos mesmos com veículos específicos 2 
(duas) vezes por semana.

Locação 
mensal R$ 7.311,40 R$ 87.736,80

Empresa Vencedora: JPR. LOCADORA LTDA. - ME, CNPJ N° 18.828.346/0001-48
Valor total: R$ 87.736,80 (oitenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).
Prazo do Contrato: 12 (doze) meses

Ponta Grossa, 11 de julho de 2019.
JOÃO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO

Pregoeiro

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2019  ENTRE A AU-
TARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTE  E A EMPRESA AJV AR 

CONDICIONADOS EIRELI
CLAUSULA PRIMEIRA - DO INSTRUMENTO VINCULANTE E OBJETO
Pregão Presencial 006/2019 -  Aquisição de material permanente – ar condicionado com serviço 
de instalação
CLAUSULA SEGUNDA -  DO FUNDAMENTO:  
Com base no art. 65 §8º da Lei federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento, cujo 
objetivo é a inclusão  de Dotação Orçamentária
Dotação Orçamentária:
23004.26.782.0147.2220 – Manutenção do terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa 
Vereador Oldemar Andrade
33.90.39 –Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Red: 116   Sub: 20 00  Fonte 1021   
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte providenciará a publicação resumida do 
presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial 
do Município, consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93,  ressalvado 
o disposto no art. 26 desta Lei.
                                                   Ponta Grossa, 11 de julho 2019

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
______________________________________________________________________________

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 008/2019
OBJETO: contratação de  empresa especializada para fornecimento e abastecimento de combus-
tíveis (gasolina comum, etanol e óleo diesel S10) de forma continuada e fracionada, para frota de 
veículos oficiais.
LOTE  ÙNICO:DESERTO
Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa Rakovicz
Maiores informações na Divisão de Licitação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte
 

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

 
DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019
 Tendo   em   vista  a   realização   da sessão  pública  do  Pregão  na forma Presencial
nº 015/2019,  realizada  no   dia   05  de julho  de  2019,   às  16:00 hs,  destinada  à :
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A FORNECER ÁGUA MINERAL (LOTE 
01) E CARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG (LOTE 02),  COM 
VASILHAME A BASE DE TROCA,  PELO  PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA 
DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA.
 Tendo em vista  a  análise  de  toda a documentação das empresas e o consequente cum-
primento dos requisitos;
Tendo  em  vista  todos os procedimentos realizados posterior a sessão pública de acordo com o 
que rege o Edital;
   Tendo em vista a competência desta pregoeira para adjudicar o objeto do Pregão Pre-
sencial   nº 015/2019  às empresas vencedoras do certame, conforme art. 4º inciso XX da lei nº 
10.520/02;
ADJUDICO  o objeto da licitação  à  empresa :
LOTE 01:
EMPRESA: OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL - ME CNPJ Nº 09.590.625/0001-25
VALOR: R$ 29.405,00 ( Vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais)
LOTE 02: DESERTO

Ponta Grossa, 08 de Julho de 2019 
SILVANA SOUZA

PREGOEIRA
______________________________________________________________________________

DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 015/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019

  Decorrido   o  Processo   Licitatório   Modalidade   PREGÃO,   na    forma   PRESENCIAL     
Nº 015/2019 (Menor Preço por Lote), em  sessão  pública realizada no dia 05 de julho de 2019,  
às  16:00 hs,  homologo   o  resultado   nos   termos   do   processo  e,  em  resumo, os seguintes  
termos: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A FORNECER ÁGUA MINERAL (LOTE 01) E CAR-
GA PARA BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG (LOTE 02),  COM VASILHAME 
A BASE DE TROCA,  PELO  PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE PU-
BLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA.
LOTE 01: 
EMPRESA:
OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL–ME CNPJ Nº 09.590.625/0001-25 
VALOR: R$ 29.405,00 ( Vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais)
LOTE 02:  DESERTO
Pregoeira: SILVANA SOUZA  

Ponta Grossa, 08 de Julho de 2019 
VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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DIRETORIA GERAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RESULTADO  DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL Nº 015/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2019
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A FORNECER ÁGUA MINERAL (LOTE 
01) E CARGA PARA BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG (LOTE 02),  COM 
VASILHAME A BASE DE TROCA,  PELO  PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA 
DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA.
LOTE 01:
EMPRESA:
OSMAR ASSIS DE ABREU ÁGUA MINERAL - ME  CNPJ Nº 09.590.625/0001-25
VALOR: R$ 29.405,00 ( Vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais)
LOTE 02: DESERTO
Pregoeira: SILVANA SOUZA  

Ponta Grossa, 08 de Julho de 2019 
VEREADOR  DANIEL MILLA FRACCARO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
______________________________________________________________________________

DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 199/2019
DATA CONCESSÃO 11.07.2019
NOME AIRTON DE CAMARGO
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 35785248/PR – 44991
DESTINO CURITIBA 

MOTIVO
O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABI-
NETE DO VEREADOR JOSE CARLOS SAHAGOFF RAAD COM 
DESTNO A SECRETARIA DE SAUDE DO PARANA EM CURITIBA 

DATA/HORÁRIO INÍCIO 12/07/2019 – 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 12/07/2019 – 15:00 H
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO SANDERO BCF 6503

______________________________________________________________________________
CANCELAMENTO DE DIARIA PELO PODER LEGISLATIVO  

MOTIVO: OFICIO ENCAINNHADO PELO VEREADOR INFORMANDO QUE A VISITA NÃO 
OCORRERÁ  
 

ORDEM 194/2019
DATA CONCESSÃO 09.07.2019
NOME JOSE CARLOS RAAD
FUNÇÃO VEREADOR
RG/MATRICULA 12151438-103133
DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO REUNIÃO COM O ASSESOR DAPOLICIA CIENTIFICA EDUARDO 
CABRERA

DATA/HORÁRIO INÍCIO 10/07/2019 – 08:00 H
DATA /HORARIO TÉRMINO 10/06/2019 – 20:00 H
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 250,00
VALOR TOTAL R$ 250,00
VEICULO UTILIZADO OFICIAL 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
Versão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial


