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L E I S

L   E   I    Nº    13.676, de 06/04/2020
Denomina de DIRCEU CHAGAS a Rua "D" 
do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-
-Cará, nesta cidade.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 16 de março de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 396/2019, de autoria do Verea-
dor Paulo Balansin, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º-  Fica denominada de DIRCEU CHAGAS a Rua "D" do Loteamento Cidade Jardim, situado 

no Bairro Cará-Cará, nesta cidade.
Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 06 de abril de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.684, de 28/04/2020

Declara a utilidade pública municipal da 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PADRE CAR-
LOS, com sede nesta cidade.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 06 de abril de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 413/2019, de autoria do Vereador 
Daniel Milla Fraccaro, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º-  Fica declarada a utilidade pública municipal da ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PADRE 

CARLOS, inscrita no CNPJ sob n° 31 009 832/0001-00, com sede nesta cidade.
Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de abril de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.687, de 28/04/2020

Declara de utilidade pública municipal a or-
ganização social GERAR - GERAÇÃO DE 
EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESEN-
VOLVIMENTO REGIONAL, com sede nesta 
cidade.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 13 de abril de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 293/2019, de autoria do Vereador 
Daniel Milla Fraccaro, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1º-  Fica declarada de utilidade pública municipal a organização social GERAR - GERAÇÃO 

DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, inscrita no 
CNPJ sob n° 05.653.393/0003-18, com sede nesta cidade.

Art. 2°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de abril de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

L   E   I    Nº    13.691, de 28/04/2020
Concede Titulo de Cidadã Benemérita de 
Ponta Grossa à Senhora TONIA MANSANI 
DE MIRA.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 13 de abril de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 406/2019, de autoria do Vereador 
Walter José de Souza - Valtão, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1°-  Fica concedido o Titulo de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora TONIA MAN-

SANI DE MIRA.
Art. 2°-  A honraria será outorgada à homenageada em conformidade com as disposições legais e 

regimentais pertinentes.
Art. 3°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de abril de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
L   E   I    Nº    13.693, de 28/04/2020

Concede Titulo de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Senhor OSNI CANEDO 
DA SILVA.

   A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão 
Ordinária no dia 15 de abril de 2020, a partir do Projeto de Lei nº 342/2019, de autoria do Vereador 
Jairton da Farmácia, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L   E   I
Art. 1°-  Fica concedido o Titulo de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor OSNI CANEDO 

DA SILVA.
Art. 2°-  A honraria será outorgada ao homenageado em conformidade com as disposições legais 

e regimentais pertinentes.
Art. 3°-  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 28 de abril de 2020.

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 7. 2 5 3,   de   16/04/2020
Declara de utilidade pública para fins de 
constituição de servidão em favor da Com-
panhia de Saneamento do Paraná - SANE-
PAR, conforme especifica.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando 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 Contra-
to de Concessão para Exploração de Serviços Públicos de Abastecimento de Agua e de Cole-
ta, Remoção e Tratamento de Esgotos Sanitários, e tendo em vista o contido no protocolado nº 
340312/2020, 

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.

  Área: 187,48 m2  
  Proprietária: BFCX 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA OU A QUEM 

DE DIREITO PERTENCER
  SITUAÇÃO: Uma Faixa de Servidão de Rede Coletora de Esgotos instituída no imóvel 

constituído pelo lote de terreno urbano, Quinhão 1/A-DI-R, da quadra nº 05 (cinco), si-
tuado no CAPÃO DO CIPÓ, Bairro da Colônia Dona Luiza, neste município, constante 
da matrícula nº 61.401 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 de passagem no vértice A, de coordenadas N 7220652.503 e E 584682.530, 
deste, segue com o azimute de 229°37'58" e percorre 7.43m, até o vértice PV02, de 
coordenadas N 7220647.691 e E 584676.869 deste, segue com o azimute de 256°43'58" 
e percorre 12.32m, até o vértice PV03, de coordenadas N 7220644.864 e E 584664.879 
deste, segue com o azimute de 278°51'24" e percorre 24.60m, até o vértice PV04, de 
coordenadas N 7220648.650 e E 584640.577 deste, segue com o azimute de 256°51'18" 
e percorre 23.03m, até o vértice PV05, de coordenadas N 7220643.414 e E 584618.153 
deste, segue com o azimute de 174°54'49" e percorre 10.07m, até o vértice PV06, de 
coordenadas N 7220633.388 e E 584619.045 deste, segue com o azimute de 201°59'49" 
e percorre 12.47m, até o vértice PV07, de coordenadas N 7220621.824 e E 584614.374 
deste, segue com o azimute de 198°41'11" e percorre 3.82m, até o vértice B, de coordena-
das N 7220618.209 e E 584613.151. Todas as coordenadas aqui descritas estão georre-
ferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, 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 a efetivação da instituição de servidão 
na área descrita no artigo 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.
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Art. 3º.  Fica reconhecida a conveniência da constituição da servidão em favor da Companhia de 
Saneamento	do	Paraná	–	SANEPAR,	para	os	fins	indicados,	o	qual	compreende	o	direito	
atribuído à Empresa de praticar todos os atos de execução e manutenção da área descrita 
no artigo 1º deste Decreto.

Art. 4º.  Os proprietários da área atingida pelo ônus da servidão limitarão o uso e gozo da mesma 
ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da 
prática dentro da referida área de quaisquer atos que causem danos à mesma, 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 da instituição da servidão da área a que se refere o artigo 1º deste 
Decreto,	ficará	exclusivamente	por	conta	da	Companhia	de	Saneamento	do	Paraná	–	SA-
NEPAR.

Art. 7º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de abril de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O  Nº  1 7. 2 5 6,  de  20/04/2020

Regimento Interno do Departamento de 
Trânsito, da Autarquia Municipal de Trânsito 
e Transporte.

   O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do art. 71, VIII e IX da LOM c/c o art. 14, da Lei nº 8.432, de 29/12/2005, 
tendo em vista o vencido no protocolado n. SEI02613/2020,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica aprovado o REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEP-

TRAN, esta norma também regulamenta a lei 10.811/11 que criou o departamento de 
trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
   PROCURADORIRA GERAL DO MUNICÍPIO, em 20 de abril de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

REGIMENTO INTERNO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º.  	O	Regimento	 Interno	 do	Departamento	 de	Trânsito,	 instituído	 por	 este	Decreto,	 define	
as competências, a hierarquia, os deveres, as infrações disciplinares e regulamenta as 
sanções administrativas.

Art. 2º.   Este Regimento Interno aplica-se a todos os empregados públicos do Departamento de 
Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, incluídos os efetivos e comissio-
nados. 

 
CAPÍTULO II

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO DEPTRAN
Art. 3°.  O Departamento de Trânsito, órgão administrativo vinculado a Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte (AMTT), instituído pela Lei Municipal 10.811 de 02 de dezembro 
de	2011,	tem	como	finalidade	acompanhar	e	executar	as	ações	relativas	ao	trânsito	e	a	
fiscalização	do	estacionamento	regulamentado	no	Município	de	Ponta	Grossa	-	PR.	

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

Art. 4°.  O Departamento de Trânsito (Deptran) está organizado na forma do Anexo Único deste 
Decreto. 

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA

Seção I
Da Diretoria do DEPTRAN

Art. 5°.  Compete à Diretoria do DEPTRAN:
  I.   Assessorar o Presidente da AMTT em toda área de mobilidade urbana, e Trânsito;
  II.   Prestar o pronto atendimento as solicitações dos outros Departamentos;
  III.  Elaborar projetos visando à melhoria do trânsito e das condições de mobilidade urbana;
  IV.   Trabalhar em conjunto com os demais Órgãos, e secretarias do município visando à me-

lhoria do sistema viário;
  V.  Elaborar plano de melhorias na gestão do trânsito concomitante com o Setor de Engenha-

ria;
		VI.		 	 Controlar	e	verificar	a	viabilidade	da	execução	os	processos	referentes	às	solicitações	de	

melhorias do sistema viário do município em parceria com o Setor de Engenharia;
  VII.   Efetuar treinamentos e capacitações de pessoal;
  VIII.   Arquivar os documentos que exijam prazos longos;
  IX.   Elaborar plano de manutenção de veículos e instalações;
  X.   Cumprir outras atribuições delegadas pelo presidente da AMTT.

Seção II
Da Coordenadoria Geral do DEPTRAN

Art. 6º.  Compete à Coordenadoria Geral do DEPTRAN:
  I.  Assessorar administrativa e operacionalmente o Presidente da AMTT;
  II.  Trabalhar concomitantemente com o Diretor de Trânsito;
  III.  Prestar pronto atendimento as solicitações de outros Departamentos e Secretarias;
  IV.  Fiscalizar o cumprimento das normas operacionais e institucionais;
  V.  Trabalhar em conjunto, sempre que solicitado com os demais órgãos municipais, estadu-

ais e federais;
  VI.  Proceder ao controle de pessoal, administrativamente e operacionalmente no que diz res-

peito ao Departamento;
  VII.  Elaborar plano de aquisição e manutenção de veículos, equipamentos e instalações;
  VIII.  Realizar o planejamento estrutural e de emprego do Departamento;
  IX.  Exercer o poder de Polícia Administrativa de Trânsito de acordo com as atribuições elen-

cadas na seção V deste regimento;
		X.	 	 Acompanhar	e	fiscalizar	todas	as	demandas	e	situações	que	envolvam	o	sistema	de	Estar	

Digital,	dando	suporte	as	chefias	mediatas	e	imediatas;
  XI.  Estar sempre atualizado em relação a legislação municipal e federal em questões alusivas 

ao trânsito;
  XII.  Cumprir outras atribuições delegadas pelo Presidente da AMTT;
  XIII.  Efetuar controle de dotações orçamentárias.

Seção III
Da Coordenadoria de Trânsito

Art. 7º.  Compete à Coordenadoria de Trânsito:
  I.  Prestar assessoramento ao Diretor e ao Coordenador Geral em todas as situações;
  II.  Prestar atendimento aos funcionários quanto a assuntos de seus interesses, encaminhan-

do e orientando-os na forma da lei;
  III.  Proceder ao controle da frequência de pessoal, programação de férias e escalas de servi-

ço;
		IV.	 	 Efetuar	o	controle	patrimonial	e	responsabilizar	as	danificações;
  V.  Fiscalizar o cumprimento das normas operacionais e do regimento interno;
  VI.  Informar todas as ocorrências ao Coordenador Geral do DEPTRAN;
  VII.  Exercer o poder de Polícia administrativa de trânsito de acordo com as atribuições elenca-

das na seção V deste regimento;
  VIII.  Realizar o controle de documentos;
  IX.  Responder os questionamentos dos munícipes via canais de comunicação.

Seção IV
Da Supervisão de Trânsito

Art. 8°.  Compete à Supervisão de Trânsito:
  I.  Assessorar a Coordenação em todas as atividades;
  II.  Supervisionar as atividades dos Agentes de Trânsito;
  III.  Orientar os Agentes de Trânsito, fornecendo a eles apoio operacional, e disciplinar em 

parceria com o Coordenador;
		IV.	 	 Responder	pelos	equipamentos	moveis	e	fixos	utilizados	nas	operações	de	trânsito;
  V.  Apresentar as escalas e orientações de serviço aos Agentes de Trânsito, reportando-se ao 

Coordenador;
  VI.  Supervisionar diretamente todas as operações de trânsito;
  VII.  Repassar diariamente relatórios informando faltas e atrasos dos Agentes de Trânsito ao 

Coordenador;
  VIII.  Informar e tomar providência da falta e/ou inoperância dos equipamentos utilizados para o 

bom funcionamento das atividades dos Agentes de Trânsito;
  IX.  Fiscalizar e fazer cumprir as normas institucionais;
  X.  Se responsabilizar e/ou Estar presente em todas as operações que evolvam os Agentes 

de Trânsito;
  XI.  Exercer o poder de policia administrativa do trânsito, conforme atribuições elencadas na 

seção V deste regimento.

Seção V
Dos Agentes de Trânsito de Fiscalização

Art. 9°.  Compete aos Agentes de Trânsito II de Fiscalização que exercem a função de Polícia 
Administrava de Trânsito, conforme art. 9º, II da Lei n. 10.811/2011:

  I.  Conferir a documentação do veículo bem como de seu condutor;
  II.  Consultar o banco de dados sempre que necessário;
		III.	 	 Efetuar	prisões	em	flagrante,	em	casos	extremos,	desde	que	 relacionados	ao	Trânsito	

local, encaminhando o autor do fato ao órgão Policial Competente;
  IV.  Atender acidentes de trânsito no geral e preservar o estado de fato da ocorrência solicitan-

do ao órgão competente, quando possível, o atendimento de emergência as vítimas;
  V.  Interditar via pública em condições adversas;
  VI.  Auxiliar todos os usuários de via pública;
  VII.  Realizar operações de combate aos delitos de trânsito em geral;
		VIII.	 	 Trabalhar	em	parceria	com	outros	Órgãos	para	o	exercício	de	fiscalização	do	Trânsito;
  IX.  Realizar escolta de veículos e de cargas especiais sempre que solicitado;
  X.  Amparar e escoltar comboios de veículos sempre que necessário e/ou quando houver 

solicitação;
  XI.  Acionar meios para a extinção de focos de incêndio ás margens da via;
  XII.  Embargar obras na faixa de domínio da via;
  XIII.  Escoltar autoridades sempre que necessário ou solicitado;
  XIV.  Monitorar o Trânsito em unidades móveis;
  XV.  Interagir em situações emergenciais;
  XVI.  Remover ou sinalizar obstáculos da via;
  XVII.  Criar alternativas para o tráfego em emergências;
  XVIII.  Retirar animais da faixa de domínio da via;
  XIX.  Inspecionar cargas;
  XX.  Solicitar auxílio para desobstrução total da via;
  XXI.  Orientar condutor por meio de gestos; sinais físicos ou sonoros (apitos) e outros atos 

administrativos;
  XXII.  Atuar em intersecção de vias;
		XXIII.		 Monitorar	o	trânsito	em	pontos	fixos	de	observação;
  XXIV.  Sinalizar a existência de obras nas vias públicas (comunicando o superior imediato);
  XXV.  Prestar informações sobre o trânsito sempre que solicitado;
  XXVI.  Intervir no tráfego quando da realização de eventos;
  XXVII. Sugerir medidas para a melhoria do trânsito ao Departamento responsável;
		XXVIII.	Informar	ao	superior	imediato	a	ausência	ou	ineficiência	de	sinalização	viária;
		XXIX.		 Abordar	veículos	para	sua	fiscalização;
  XXX.  Autuar infratores conforme prevê o CTB;
		XXXI.		 Vistoriar	e	fiscalizar	veículos	em	geral;
  XXXII. Fiscalizar transporte de produtos perigosos e controlados;
		XXXIII.	Para	fins	de	remoção	e	competente	procedimentos,	vistoriar	e	lacrar	veículo,	documentan-

do tais ações;
XXXIV.		 Participar	de	bloqueios	na	via	pública	para	fiscalização;
XXXV.  Vistoriar veículos em processo de remoção;
XXXVI.  Lacrar veículo para remoção;
XXXVII. Documentar processo de remoção do veículo;
XXXVIII.Operar equipamentos de controle de velocidade de veículos;
XXXIX.  Fiscalizar sistema de transportes públicos e rodoviários;
  XL.  Fiscalizar serviços de escoltas;
  XLI.  Apreender veículos;
  XLII.  Aplicar medidas administrativas pertinentes, conforme prevê o CTB;
  XLIII.  Fiscalizar dimensões e peso das cargas e veículos;
  XLIV.  Promover a segurança nas escolas e intermediações;
  XLV.  Fazer rondas ostensivas (individual ou dupla) em áreas determinadas;
  XLVI.  Prestar assistência aos transeuntes;
  XLVII.  Acionar autoridades competentes de acordo com cada ocorrência;
  XLVIII. Prestar assistência á população em casos de calamidades públicas;
  XLIX.  Preservar local do crime;
  L.  Prestar assistência ao cumprimento da legislação municipal e as normas de trânsito vigen-

tes;
  LI.  Participar dos projetos e programas de Educação e Segurança no Trânsito de acordo com 

que for estabelecido pelo COTRAN;
		LII.	 	 Conduzir	veículos	utilizados	na	fiscalização	de	trânsito;
  LIII.  Realizar outras atividades correlatas;
  LIV.  Trabalhar em equipe;
  LV.  Cumprir o disposto no Artigo 144 § 10 ° da Constituição Federal;
  LVI.  Cumprir o disposto na Lei Federal 13.060/2014;
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 LVII.  Demonstrar competências pessoais como:
	 		a)	fluência	oral	e	escrita;
   b) dialogar com usuários;
   c) comunicar-se por códigos;
   d) sensatez;
   e) iniciativa;
   f) discernimento;
   g) percepção para análise visual de pessoas e situações;
   h) controlar direção de veículo;
   i) manter-se disciplinado;
   j) autocontrole;
   k) polidez;
   l) assiduidade;
	 		m)	evidenciar	postura	profissional;
   n) manter-se discreto;
   o) desenvolver condições físicas;
   p) utilizar EPI`s (equipamentos de proteção individual);
   q) manter-se atualizado;
   r) noções de informática;
   s) segurança;
   t) criatividade.

Seção VI
Da Coordenadoria do Estacionamento Regulamentado

Art. 10.  Compete à Coordenadoria do Estacionamento Regulamentado:
  I.  Dar pronto atendimento à Presidência e Coordenação Geral;
  II.  Fiscalizar o trabalho efetuado pelo setor de Atendimento ao público;
  III.  Fiscalizar o cumprimento das normas operacionais e regimento interno;
  IV.  Efetuar reuniões periódicas para agentes e supervisores;
  V.  Transmitir aos órgãos competentes as solicitações feitas pela Supervisão;
		VI.	 	 Transmitir	à	chefia	imediata	as	informações	recebidas	da	Supervisão	quando	for	o	caso;
		VII.	 	 Verificar	a	escala	diária;
  VIII.  Dar pareceres sobre as ampliações, processos administrativos;
  IX.  Elaborar ofícios para liberações ou cobranças de áreas (trechos ou vagas) quando solici-

tados	para	eventos	ou	outros	fins;
  X.  Efetuar reuniões de avaliações do desempenho obtido pelos empregados;
  XI.  Fiscalizar trocas de turnos e escalas;
  XII.  Transmitir ao setor de Recursos Humanos os atestados e declarações repassados pela 

supervisão;
  XIII.  Repassar para os Supervisores as ocorrências dos Agentes, relatórios, reclamações a 

fim	de	serem	dadas	as	devidas	orientações	e	providências	cabíveis	para	sanar	os	erros	e	
atitudes;

  XIV.  Avaliar, orientar e dar suporte à supervisão;
  XV.  Efetuar pareceres quando solicitado pelo Departamento Jurídico;
  XVI.  Fazer atendimento ao balcão aos usuários quando solicitado;
  XVII.  Elaborar projetos para aquisição de material;
  XVIII.  Controlar a reposição, estoque e distribuição de materiais necessários para o desenvolvi-

mento dos trabalhos;
  XIX.  Dar pronto atendimento a presidência quando solicitado;
  XX.  Promover reuniões periódicas com agentes e supervisores.

Seção VII
Da Supervisão do Estacionamento Regulamentado

Art. 11.  Compete à Supervisão do Estacionamento Regulamentado:
		I.	 	 Assessorar	a	chefia	imediata	em	todas	as	atividades;
		II.	 	 Supervisionar	as	atividades	dos	Agentes	que	realizam	a	fiscalização	do	estacionamento	

rotativo;
  III.  Orientar os Agentes, fornecendo á eles apoio operacional, assistencial e disciplinar;
		IV.	 	 Responder	pelos	equipamentos	móveis	utilizados	nas	operações	diárias	de	fiscalização	

do estacionamento rotativo;
  V.  Apresentar escalas e orientações de serviço dos Agentes;
		VI.	 	 Repassar	diariamente	todas	as	atividades	dos	Agentes	a	chefia	imediata,	informando	ime-

diatamente de todos os acontecimentos;
  VII.  Supervisionar diretamente todas as Operações alusivas ao estacionamento rotativo;
  VIII.  Repassar diariamente relatórios, apontando faltas e atrasos dos Agentes aos horários de 

trabalhos pré-estabelecidos;
  IX.  Informar a falta, inoperância, dos equipamentos utilizados para o bom funcionamento das 

atividades dos Agentes;
  X.  Solicitar a manutenção de sinalização nas vias públicas, ao departamento responsável;
		XI.	 	 Estar	presente	em	todas	as	Operações	que	envolvam	a	fiscalização	do	estacionamento	

rotativo digital.

Seção VIII
Dos Agentes de Fiscalização do Estacionamento Regulamentado

Art. 12.  Compete aos Agentes de Fiscalização do Estacionamento Regulamentado, conforme art. 
9º, I da Lei n. 10.811/2011:

		I.	 	 Executar	a	fiscalização	do	estacionamento	regulamentado;
		II.	 	 Comunicar	as	irregularidades	no	setor	designado	à	chefia	imediata;
		III.	 	 Receber	e	prestar	contas	ao	final	da	jornada	de	trabalho	dos	valores	recebidos;
		IV.	 	 Cumprir	as	demais	atribuições	designadas	pela	Chefia	e	pelo	Regimento	Interno;
  V.  Zelar e prestar contas pelos equipamentos eletrônicos da instituição a si delegados;
  VI.  Atender com presteza e cordialidade todos os munícipes;
  VII.  Utilizar somente equipamentos eletrônicos e de comunicação fornecidos pela instituição 

durante a jornada de trabalho;
		VIII.	 	 Realizar	a	fiscalização	no	setor	designado	de	forma	individual;
		IX.	 	 Cumprir	fielmente	os	horários	de	trabalho	estabelecidos	nas	ordens	de	serviço;
		X.	 	 Cumprir	fielmente	todas	as	atribuições	a	si	delegadas	pela	chefia	seja	de	forma	verbal	ou	

escrita.
		XI.	 	 É	vedado	ficar	parado	sem	motivo	deixando	de	executar	a	fiscalização	e/ou	atendimento	

aos munícipes.

Seção IX
Da Coordenadoria de Processamento e Defesa de Infrações

Art. 13.  Compete à Coordenadoria de Processamento e Defesa de Infrações:
		I.	 	 Conferir	documentação	referente	às	notificações	e	imposições	de	multas;
  II.  Manter o sigilo do banco de dados;
		III.	 	 Digitar	as	notificações	e	autos	de	infrações;
  IV.  Repassar dados a Seção de Estatística sempre que lhes for solicitado;
		V.	 	 Enviar	a	CELEPAR	as	notificações;
  VI.  Orientar a Autoridade de Trânsito do andamento das Infrações;
  VII.  Assessorar o Coordenador Geral nas atividades Referentes ao processamento;
  VIII.  Assessorar o Presidente da AMTT e Autoridade de Trânsito nas situações Referente ás 

infrações de Trânsito;
  IX.  Fazer cadastro pessoal junto ao DENATRAN, DETRAN e CELEPAR.
  X.  Receber e orientar os condutores de veículos, referente aos prazos e a defesa;
  XI.  Manter sigilo de dados pessoais de condutores e veículos;

  XII.  Repassar os processos de defesa a CADA e a JARI;
  XIII.  Trabalhar em conjunto com Seção de Processamento;
  XIV.  Conferir toda a documentação referente a Infrações;
  XV.  Manter o arquivo atualizado;
  XVI.  Assessorar o Presidente da AMTT e o Coordenador Geral, nos assuntos de Defesa de 

Infração;
  XVII.  Manter atualizada as Estatísticas de acidentes com e sem vitimas;
  XVIII.  Manter atualizada as Estatísticas dos locais de acidentes;
  XIX.  Delegar aos responsáveis pela seção de processamento de infrações, Seção de Estatísti-

ca e atendimento ao público as competências descritas neste artigo e demais tarefas que 
julgar pertinentes.

Seção X
Da Coordenadoria de Educação no Trânsito

Art. 14.  Compete à Coordenadoria de Educação no Trânsito:
  I.  Atuar em conjunto com os Demais órgãos e instituições;
  II.  Planejar todas as ações educativas do Trânsito;
  III.  Buscar junto ao DENATRAN e DETRAN recursos viam projetos de Educação de Trânsito;
  IV.  Treinar funcionários da Autarquia;
  V.  Preparar ciclos de Palestras;
  VI.  Buscar apoios e parcerias para a Educação de Trânsito;
  VII.  Sempre que necessário buscar informações na Secretaria de Educação;
  VIII.  Assessorar o Presidente da Autarquia, Diretor de Trânsito e o Coordenador Geral, nos 

assuntos referentes à Educação de Trânsito.
  IX.  Realizar demais atribuições constantes no Art. 11°deste Decreto desde que atenda os 

requisitos legais para tal;
  X.  Realizar Blitz educativas abordando motoristas, pedestres e ciclistas.
  XI.  Delegar tarefas ao Supervisor de educação no trânsito
  XII.   Exercer o poder de polícia administrativa de trânsito conforme diretrizes deste regimento.
  XIII.   Ter formação e conhecimento de cunho educativo para atuar em docência.

Seção XI
Da Supervisão de Educação no Trânsito

Art. 15.  Compete à Supervisão de Educação no Trânsito:
  I.  Acompanhar o Coordenador em todas as atividades propostas sobre educação no trânsi-

to;
  II.  Juntamente com a Coordenação, planejar diferentes ações de educação no trânsito;
  III.  Assessorar a Coordenação com informações a respeito do trânsito, que possam auxiliar 

na elaboração de novas politicas de educação no trânsito;
  IV.  Fortalecer a rede de atendimento da politica de trânsito, buscando parcerias para a melho-

ria na qualidade de vida do município;
  V.  Estar em constante treinamento para o desenvolvimento de suas funções;
  VI.  Desenvolver palestras referentes ao trânsito;
  VII.  Participar de todas as atividades desenvolvidas pela Coordenação de Educação no Trân-

sito;
  VIII.  Participar ativamente da Semana Nacional do Trânsito;
  IX.  Manter dados estatísticos referentes às ações desenvolvidas pela Coordenação de Edu-

cação no Trânsito;
  X.  Representar o Departamento de Trânsito, sempre que solicitado.
  XI.  Exercer o poder de polícia administrativa de trânsito conforme diretrizes deste regimento.

Seção XII
Da Seção Administrativa

Art. 16.  Compete à Seção Administrativa: 
  I.  Prestar assistência ao Coordenador Geral na instrução de processos, preparar e digitar 

atos,	avisos,	circulares,	ordens	ou	instruções	de	serviços	e	outros	documentos	oficiais	e	
atos normativos que devam ser assinados pelo mesmo;

  II.  Receber, analisar e controlar a movimentação dos processos inerentes ao Departamento, 
solicitando às respectivas Divisões e/ou empregados os esclarecimentos necessários à 
solução imediata do assunto, para posterior decisão do Coordenador Geral;

  III.  Manter arquivo organizado dos expedientes e correspondências recebidos e emitidos pelo 
Departamento;

  IV.  Auxiliar e prestar apoio às demais divisões subordinadas ao Departamento;
  V.  Manter controle da frequência, faltas, atrasos, atestados médicos e férias, correspondente 

aos	funcionários	do	DEPTRAN,	repassando	 informações	as	chefias	mediatas	e	chefias	
imediatas;

  VI.  Manter organizada a agenda do Coordenador Geral do DEPTRAN;
  VII.  Prover o Departamento com material permanente e de consumo, necessários;
  VIII.  Executar outras atividades determinadas pelo Coordenador Geral do DEPTRAN; 
  IX.  Protocolar as correspondências;
		X.	 	 Efetuar	o	controle	patrimonial,	e	responsabilizar	as	danificações;	
  XI.  Exercer outras atividades correlatas à sua área de atuação e as que lhe forem determina-

das pelo Coordenador Geral.

Seção XIII
Do Setor Administrativo do ESTAR

Art. 17. Compete ao Setor Administrativo do ESTAR:
		I.	 	 Conferir	os	recibos	das	notificações	pagas	aos	agentes	nos	setores	externos;
		II.	 	 Separar	as	notificações	pagas	por	data	e	agente;
		III.	 	 Anexar	às	segundas	vias	nas	notificações	pagas;
		IV.	 	 Conferir	 a	 listagem	das	 notificações	 digitadas,	 sendo	 sinalizadas	 as	 que	 foram	pagas,	

para facilitar o envio a CELEPAR;
		V.	 	 Anexar	e	arquivar	as	segundas	vias	das	notificações	pagas	pelo	sistema;
  VI.  Atendimento ao público:
  VII.  Gerar e conferir relatórios do sistema do Estar Digital;
		VIII.	 	 Recebimento	de	notificações	pelo	sistema	digital;
  IX.  Confecção e renovação de credenciais para idosos e portadores de necessidades espe-

ciais;
  X.  Atendimento ao Telefone;
  XI.  Informações referentes ao setor de multas de trânsito. 

Seção XIV
Da Função de Serviços Gerais

Art. 18. Compete à função de Serviços Gerais:
  I.  Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e 

externas do Departamento, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e 
atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente de-
finidas;	

  II.  Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para 
mantê-los em condições de uso;

  III.  Executar atividades de copa;
  IV.  Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
  V.  Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis,resíduos laboratoriais);
  VI.  Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados,bem como receber, sepa-

rar e entregar correspondências, papéis,jornais e outros materiais;
  VII.  Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes;



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.832 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 20204

  VIII.  Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação;
  IX.  Executar outras atividades de apoio operacional ou correlato;
  X.  Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou 

segurança do trabalho;
  XI.  Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos 

e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;
  XII.  Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de 

trabalho;
  XIII.  Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES DOS AGENTES DE TRÂNSITO 

NO EXERCÍCIO DA POLÍCIA DE TRÂNSITO
Art. 19.  São deveres dos Agentes de Trânsito no exercício da Polícia de Trânsito: 
  I.  Apresentar-se ao Supervisor no início do expediente;
  II.  Estar sempre com uniforme completo, asseado e aparência compatível com a função;
  III.  Para as Agentes de Trânsito femininas, os cabelos deverão estar sempre presos (coque 

ou trança), maquiagem suave, adornos discretos (brincos, pulseiras, correntes, sem pier-
cing);

  IV.  Para os Agentes de Trânsito masculino, os cabelos deverão estar curtos, sem barba, sem 
uso de piercing ou brincos;

		V.	 	 É	obrigatória	a	utilização	e	verificação	dos	respectivos	equipamentos	de	trabalho,	ficando	
responsável pelos mesmos;

  VI.  Receber do Supervisor as ordens de atividades previstas para o dia de trabalho;
		VII.	 	 Ficar	atentos	aos	avisos,	ordens	de	serviços	e	escalas,	afixados	nos	murais	das	salas	

respectivas;
  VIII.  Os Agentes de Trânsito devem atuar na área respectiva, conforme determinação do Coor-

denador/Supervisor, salvo casos emergenciais;
  IX.  Evitar permanecer sob marquise e paradas em frente a vitrines, durante o expediente;
		X.	 	 Não	se	ausentar	da	área	de	trabalho	sem	comunicação	à	chefia	imediata;
  XI.  Os Agentes de Trânsito deverão fazer as rondas obrigatoriamente em duplas (quando 

motorizado), e individualmente ou duplas (quando a pé)  de forma visível, sempre atento, 
procurando solucionar os problemas encontrados da melhor maneira possível, tomando 
as providências cabíveis;

  XII.  Os agentes deverão estar atentos ao escoamento do trânsito, das condições físicas da via 
e de sua sinalização;

  XIII.  Ser educado e cortês ao falar com os usuários do sistema viário;
		XIV.	 	 Prestar	assistência	aos	usuários	do	sistema,	que	se	encontra	em	dificuldades,	bem	como	

as informações por ele solicitadas;
  XV.  Atender prontamente aos acidentes, congestionamentos ou outro evento que venha a 

prejudicar	a	fluidez	do	trânsito,	exceto	quando	estiver	em	deslocamento	para	serviço	de	
batedor; 

		XVI.	 	 Anotar	e	repassar	ao	Supervisor,	qualquer	alteração,	ocorrência	ou	anormalidade	verifica-
da;

  XVII.  No preenchimento do Auto de Infração deverá fazê-lo corretamente, com todos os requisi-
tos legalmente determinados para sua formatação;

  XVIII.  Conhecer e aplicar de maneira adequada as normas relacionadas ao trânsito, em especial 
o Código de Trânsito Brasileiro;

  XIX.  Os Agentes de Trânsito deverão ter disponibilidade de horários para escala de trabalho em 
regime de rodízio;

  XX.  Somente poderão efetuar trocas de escala mediante autorização do Supervisor/Coorde-
nador;

  XXI.  Quando houver necessidade de faltar ao trabalho, avisar com no mínimo de 30 minutos 
de antecedência do início do expediente, conforme escala de trabalho, ao Supervisor e, 
na impossibilidade, ao Coordenador;

		XXII.	 	 Falta	 injustificada	ou	atestada	superior	a	02	dias	durante	a	escala	normal	de	 trabalho,	
implicará	na	exclusão	do	empregado	da	escala	extra	e/ou	da	escala	de	final	de	semana;

		XXIII.		 Serão	aceitos	03	(três)	atrasos	de	até	30	minutos	com	prévio	aviso	e	justificativa,	sendo	
que não havendo comunicação previa, serão tomadas medidas administrativas cabíveis;

  XXIV.  Os horários deverão ser cumpridos conforme escala, com critérios adotados pelo Coorde-
nador e pelo Supervisor responsáveis;

  XXV.  No caso de troca de turno as viaturas estiverem em atendimento, os Agentes escalados 
deverão aguardar as mesmas em ponto base, próximo ao Departamento de Trânsito, indi-
vidualmente; 

  XXVI.  É de inteira responsabilidade dos componentes das viaturas zelar pela manutenção e lim-
peza,	o	que	deve	ocorrer	nos	finais	de	semana,	assumindo	responsabilidade	por	possíveis	
danos;

  XXVII. Comunicar imediatamente ao Supervisor, qualquer problema com as viaturas;
  XXVIII. O condutor deverá preencher corretamente o controle diário das viaturas, bem como o 

estacionamento adequado das mesmas;
		XXIX.		 As	viaturas	são	para	uso	exclusivo	em	serviço,	ficando	terminantemente	proibido	prestar	

apoio particular. Quando necessário e em casos extremamente urgentes e especiais, só 
será permitido com a devida autorização da Coordenação e da Supervisão;

		XXX.	 	 A	escala	de	trabalho	(finais	de	semana	e/ou	eventos)	deverá	ser	assinada	pelo	Agente,	o	
qual se compromete a cumpri-la;

  XXXI.  No caso do não cumprimento do exposto acima, se não for comunicada a falta com an-
tecedência	de	30	minutos,	devidamente	justificada,	o	empregado	poderá	ser	punido	com	
medidas	administrativas	cabíveis,	ficando	fora	da	próxima	escala	extra;

CAPÍTULO  VI
DOS DEVERES DOS AGENTES DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DA FISCALIZAÇÃO 

DO ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO (ESTAR)
Art. 20. 	São	 deveres	 dos	Agentes	 de	Trânsito	 no	 exercício	 da	 fiscalização	 do	Estacionamento	

Regulamentado (ESTAR):
  I.  Apresentar-se ao Supervisor no início do expediente;
  II.  Estar sempre com uniforme completo, asseado e aparência compatível com a função;
  III.  Para as agentes de trânsito femininas, os cabelos deverão estar sempre presos (coque 

ou trança), maquiagem suave, adornos discretos (brincos, pulseiras, correntes), sem pier-
cing;

  IV.  Para os agentes de trânsito masculino, os cabelos deverão estar curtos, sem barba, sem 
uso de piercing ou brincos;

		V.	 	 É	obrigatória	a	utilização	e	verificação	dos	respectivos	equipamentos	de	trabalho,	ficando	
responsável pelos mesmos;

  VI.  Receber do Supervisor as ordens de atividades previstas para o dia de trabalho;
		VII.	 	 Ficar	atentos	aos	avisos,	ordens	de	serviços	e	escalas,	afixados	nos	murais	das	salas	

respectivas;
  VIII.  Os agentes de trânsito devem atuar na área respeitante, conforme determinação do Coor-

denador/Supervisor;
  IX.  Evitar permanecer sob marquise e paradas em frente a vitrines, durante o expediente;
		X.	 	 Não	ficar	parado	sem	realizar	a	fiscalização	do	estar	ou	atendimento	a	munícipes;
  XI.  Utilizar somente equipamentos eletrônicos e smartphones fornecidos pela instituição du-

rante	a	jornada	de	trabalho,	ficando	vedado	o	uso	de	equipamentos	particulares;
		XII.	 	 Exercer	a	fiscalização	do	estacionamento	rotativo	com	eficiência	e	eficácia;
  XIII.  Não fazer comentários prejudiciais à instituição;
  XIV.  Não repassar informações de trabalho a terceiros;
  

  XV.  Não andar em duplas ou mais nos deslocamentos para o setor ou no setor previamente 
designado;

		XVI.	 	 Exercer	a	fiscalização	no	setor	designado	de	forma	individual;
  XVII.  Respeitar os horários de trabalho estabelecidos em ordem de serviço;
  XVIII.  Respeitar os horários previamente determinados para lanche;
		XIX.	 	 Cumprir	as	determinações	feitas	verbalmente	e	por	escrito	da	chefia;
		XX.	 	 Nos	deslocamentos	para	o	setor	e	retorno	para	a	 instituição	exercer	a	fiscalização	dos	

veículos estacionados;
  XXI.  Respeitar a hierarquia dirigindo-se primeiramente ao superior hierárquico;
  XXII.  Zelar e prestar conta pelos equipamentos e veículos a si delegados.

CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES

Art. 21.  Infração disciplinar é toda violação dos deveres funcionais previstos neste Regimento In-
terno efetuada pelos empregados integrantes do Departamento de Trânsito, da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte.

Parágrafo único - O não cumprimento de uma norma elencada nas atribuições ou deveres do 
emprego ou função por parte do titular é caracterizada infração funcional disciplinar e deve 
ser punida conforme a CLT.

Art. 22. São infrações disciplinares, passíveis de punições:
  I.   Deixar de comunicar ao superior, tão logo possível, situação do cotidiano laboral;
  II.  Chegar atrasado ao serviço, sem justo motivo;
  III.  Bater cartão após horário autorizado, na chegada e na saída, e não informar ao supervi-

sor;
  IV. 
  V.  Permutar serviço sem permissão da autoridade competente;
  VI.  Usar uniforme incompleto, incompatível com a função, ou descuidar-se do asseio pessoal, 

contrariando as normas estabelecidas;
  VII.  Desempenhar inadequadamente suas funções, por falta de atenção ou de modo proposi-

tal;
  VIII.  Afastar-se momentaneamente, sem justo motivo, do local em que deva encontrar-se ou ao 

qual esteja escalado; ou Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;
		IX.	 	 Deixar	de	apresentar-se,	no	horário	estabelecido,	sem	motivo	justificado;
  X.  Dirigir veículo com negligência, imprudência ou imperícia;
  XI.  Ofender a moral e os bons costumes de empregados, por meio de atos, palavras ou ges-

tos;
  XII.  Responder por qualquer modo desrespeitoso a outros empregados, com função superior, 

igual ou subordinados, ou a qualquer pessoa, por qualquer meio;
		XIII.	 	 Deixar	de	zelar	pela	conservação	daquilo	que	for	confiado	à	sua	guarda	ou	utilização;
  XIV.  Coagir ou aliciar empregados com função superior, igual ou subordinado com objetivo de 

natureza político-partidária;
  XV.  Faltar com a verdade;
  XVI.   Desempenhar inadequadamente suas funções, de modo intencional;
		XVII.	 		Suprimir	a	identificação	do	uniforme	para	dificultar	sua	identificação;
  XVIII.  Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;
  XIX.  Não usar os devidos cuidados e não zelar dos materiais de trabalho, os quais são de 

inteira responsabilidade do funcionário;
  XX.  Efetuar durante o expediente, compras ou transações particulares;
  XXI.  Aceitar favores ou gorjetas em razão do exercício da função;
  XXII.   Transmitir informações referentes ao trabalho, dos quais sabe que é de interesse exclusi-

vo da administração da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte;
  XXIII.  Usar fones de ouvido durante o expediente;
  XXIV.  Praticar violência, em serviço ou em razão dele, contra empregados ou usuários, salvo em 

legítima defesa;
		XXV.	 	 Ofender,	 provocar	ou	desafiar	autoridade	ou	demais	empregados	que	exerçam	 função	

superior, igual ou subordinada, com palavras, gestos ou ações;
  XXVI.  Retirar ou empregar qualquer documento, material, objeto ou equipamento do serviço 

público	para	fins	particulares,	sem	prévia	permissão	da	autoridade	competente;
		XXVII.	Extraviar	ou	danificar	documentos	ou	objetos	pertencentes	ao	Patrimônio	Público;
  XXVIII. Deixar de cumprir, ou retardar serviço;
  XXIX.  Usar expressões jocosas ou pejorativas que atentem contra a raça, a religião, o credo ou 

orientação sexual dos empregados públicos e usuários do sistema viário;
  XXX.  Aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade hierárqui-

ca;
  XXXI.  Dar ordem ilegal ou claramente inexeqüível;
  XXXII. Conceder entrevista à imprensa municipal e estadual de qualquer natureza, sem autoriza-

ção da Coordenação Geral;
  XXXIII. Referir-se depreciativamente em informações, pareceres, despachos, pela imprensa, ou 

por qualquer outro meio de divulgação, às ordens legais;
XXXIV.  Determinar a execução de serviço não previsto em Lei ou neste Regimento Interno;
XXXV.  Valer-se ou fazer uso do cargo ou função pública para praticar assédio moral ou sexual;
XXXVI.  Deixar de assumir a responsabilidade por atos praticados por empregado do DEPTRAN 

em função subordinada, que agir em cumprimento a sua ordem;
XXXVII. Omitir dados indispensáveis aos esclarecimentos de fatos que venham a ocorrer;
XXXVIII. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas em procedimento penal, 

civil ou administrativo;
XXXIX.  Deixar de comunicar ato ou fato irregular de natureza grave que presenciar, mesmo quan-

do não lhe couber intervir;
  XL.  Trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente.
  XLI.  Deixar de cumprir com deveres e atribuições elencadas neste regimento.
  XLII.  Deixar de cumprir ordens verbais ou escritas dadas pelo superior hierárquico.

CAPÍTULO VIII
DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

Art. 23. As sanções disciplinares aplicáveis aos empregados do Departamento de Trânsito, nos 
termos dos artigos precedentes são:

  I.   Advertência verbal, aplicada pelo superior hierárquico imediato-Supervisão, no caso de 
infração disciplinar.

  II.   Advertência escrita, no caso de reincidência em infração disciplinar já punida com a pe-
nalidade elencada no inciso I, deste capítulo, aplicada pelo superior hierárquico imediato 
- supervisão.

  III.   Suspensão, aplicada pela respectiva Coordenação em caso de falta funcional grave ou 
reincidência em situações de infração disciplinares já punidas conforme inciso anterior.

  IV.   Demissão, medida aplicada ao empregado após instauração de processo disciplinar por 
parte chefe imediato para a apuração das infrações disciplinares e aplicação do art. 482 
da CLT. 

Seção I
Da Advertência Verbal

Art. 24.  A advertência verbal é o ato de chamar a atenção do empregado em decorrência do 
descumprimento das disposições deste Decreto, convocando-o ao compromisso e res-
ponsabilidade inerentes à sua função.

  § 1º.   A advertência verbal será aplicada pelo chefe imediato do empregado na presença de 
duas testemunhas, mediante lavratura de Termo de Advertência Verbal, no qual será des-
crito o teor da infração, data e assinatura do chefe e das testemunhas, na presença do 
empregado, dispensada a assinatura deste.  
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  § 2º.   A validade da advertência verbal é de 1 (um) ano, com comunicação por escrito ao setor 
de	recursos	humanos	da	AMTT	para	registro	em	ficha	funcional,	acompanhada	do	termo	
referido no parágrafo anterior.

Seção II
Da Advertência Escrita

Art. 25.  A advertência por escrito deverá ser aplicada pelo superior hierárquico imediato em caso 
de	reincidência	na	conduta	já	punida	com	advertência	oral,	mediante	notificação	pessoal	
ao	empregado	e	registro	em	ficha	funcional,	mediante	protocolo	no	sistema	SEI.

Seção III
Da Suspensão

Art. 26. A pena de suspensão é aplicada após uma advertência escrita e quando o trabalhador 
reincide	na	mesma	conduta,	podendo	ser	fixada	entre	o	mínimo	de	3	(três)	e	o	máximo	de	
30 (trinta) dias, conforme a gravidade da conduta. 

Art. 27. 	A	pena	de	suspensão	deverá	ser	imposta	pela	respectiva	Coordenação	através	de	notifi-
cação	escrita,	devidamente	protocolado	no	sistema	SEI	e	averbada	na	ficha	funcional	do	
empregado	para	fins	trabalhistas.

Art. 28.  Durante o período de cumprimento da suspensão o contrato de trabalho será igualmente 
suspenso e o empregado deixará de receber todas as vantagens e direitos decorrentes do 
exercício do emprego público, inclusive o salário.

Seção IV
Da Demissão

Art. 29.  A demissão será imposta mediante processo disciplinar que conclua nesse sentido. 

Seção V
Da Comunicação das Penalidades

Art. 30.  As penalidades referidas nesse Capítulo serão comunicadas pessoalmente ao emprega-
do.

Parágrafo único -	Se	o	empregado	se	recusar	a	assinar	as	notificações	de	advertência	ou	sus-
pensão esse fato será registrado nas mesmas e a falta de assinatura será suprida pela 
assinatura de duas testemunhas.

Art. 31.  Visando preservar a intimidade do empregado e garantir que a AMTT não será processada 
por dano moral, a comunicação de quaisquer penalidades será efetuada com a máxima 
urbanidade, preferencialmente em local privativo e na presença de duas testemunhas.

CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS

Art. 32.  Em face das penalidades de advertência oral, escrita e suspensão cabem recursos de 
primeira e segunda instância administrativa.

Art. 33.  No prazo de 5 (cinco) dias a contar da ciência, o empregado poderá apresentar recurso 
de primeira instância em expressão das penalidades referidas no art. anterior, mediante 
requerimento escrito e protocolado dirigido a Coordenação Geral do DEPTRAN no qual 
indicará os motivos de fato e de direito que entender cabíveis.

Parágrafo único - Pode o empregado no mesmo requerimento pedir a produção de provas docu-
mentais ou testemunhais.

Art. 34.  O recurso será informado pelo Chefe que tiver imposto a penalidade, por despacho escrito 
no prazo de 3 (três) dias.

Parágrafo único - Juntamente com a informação será anexado o processo SEI original que mate-
rializou a penalidade no processo do recurso.

Art. 35. Com as providências do art. anterior o Coordenador Geral poderá autorizar a produção 
das	provas	requeridas	pelo	recorrente	ou	indeferi-las	de	forma	justificada,	quando	sejam	
manifestamente protelatórias ou desnecessárias.

Art. 36.  Se for autorizada a produção de provas estas serão colhidas sempre por escrito e anexa-
da ao processo.

Art. 37.  Após a captação de provas será dado vistas do processo ao recorrente para manifestar-se 
no	prazo	3	(Três)	dias	a	contar	da	notificação.	

Art. 38.  Com a manifestação do recorrente ou não, vencido o Coordenador Geral do DEPTRAN 
emitirá	decisão	devidamente	justificada,	podendo	manter	a	penalidade,	reformar	ou	anu-
lar.

Art. 39. Da decisão do Coordenador Geral do DEPTRAN cabe recurso de segunda instância diri-
gido	ao	Presidente	da	AMTT	no	prazo	de	5	(	cinco)	dias	a	contar	da	notificação,	mediante	
documento escrito e protocolado, no qual o recorrente apresentará os motivos de fato e 
de direito que entender cabíveis e poderá pedir a produção de novas provas ainda não 
constantes no recurso anterior.

Art. 40.  O Presidente da AMTT dará vistas do processo de recurso ao Coordenador Geral do 
DEPTRAN pelo prazo de 3 (Três) dias para que o mesmo manifeste-se sobre as razões 
de recurso e anexará os autos do recursos de primeira instância.

Art. 41.  Por despacho fundamentado o Presidente poderá autorizar ou negar a produção de pro-
vas. 

Art. 42.  Produzidas as novas provas, quando cabíveis, será dado vistas do processo ao recorrente 
para	manifestar-se	no	prazo	de	3	(três)	dias	a	contar	da	notificação.

Art. 43.  Com a manifestação do recorrente os autos serão conclusos ao Presidente o qual tem o 
prazo de 5 (cinco) dias para decidir pela manutenção, reforma ou anulação da penalidade.

Art. 44.  A decisão de segunda instância será comunicada ao recorrente. 
Art. 45.  Durante o recurso suspende-se o cumprimento das penalidades e não serão efetuados 

registros	na	ficha	funcional	do	empregado.
Art. 46.  Vencido o prazo recursal sem manifestação do empregado, sendo o recurso intempestivo 

ou mantida a penalidade pelas esferas recursais, inicia-se o cumprimento da penalidade 
com	registro	em	ficha	funcional.

Art. 47.  O recurso de segunda instância tem efeito terminativo na esfera administrativa.

CAPÍTULO X
PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 48.  A demissão por justa causa é aplicável ao empregado efetivo em caso de infração das 
disposições do art. 482 da CLT mediante processo disciplinar previsto neste Capítulo.

Art. 49.  Será designada, por Decreto do Prefeito Municipal, comissão de processo disciplinar com-
posta por 5 empregados efetivos e estáveis.

Art. 50.  O processo disciplinar será iniciado por requerimento do Chefe imediato dirigido ao Presi-
dente da Comissão Disciplinar no qual conste o nome do empregado, a conduta imputada, 
o dispositivo infringindo e as provas que tiver.

Art. 51. O  procedimento disciplinar de demissão  será instaurado  pelo Presidente da Comissão 
Processante e seus pares, mediante juízo sumário, se estiverem presentes requisitos 
mínimos de plausibilidade, cuja ausência importará no arquivamento do requerimento.

Art. 52.  O termo de instauração e intimação conterá:
  I.   A descrição articulada da falta atribuída ao empregado;
		II.	 	 	Os	dispositivos	legais	violados	e	aqueles	que	prevêem	a	tipificação	legal;
  III.   A designação de data, hora e local para interrogatório, ao qual deverá o empregado com-

parecer, sob pena de revelia;
  IV.  A ciência ao empregado de que poderá comparecer à audiência, acompanhado de defen-

sor de sua livre escolha, regularmente constituído;
  V.  A intimação para que o empregado apresente, na audiência concentrada de instrução, 

toda prova documental que possuir, bem como suas testemunhas de defesa, que não 
poderão exceder a 04 (quatro) pessoas; 

  

		VI.	 	 A	notificação	de	que,	na	mesma	audiência,	serão	produzidas	as	provas	devidamente	es-
pecificadas;

  VII.  Os nomes completos e cargos dos membros da Comissão Processante;
  VIII.  Cópia de inteiro teor dos autos.
  § 1º.		 	 Não	será	realizada	audiência	de	instrução	sem	a	prévia	notificação	pessoal	do	emprega-

do.
  § 2º.   Na audiência será colhido o depoimento pessoal do empregado, será efetuada a oitiva das 

testemunhas e serão juntados quaisquer documentos apresentados.
  § 3º.   Se o empregado não for localizado ou se negar a assinar a intimação, esse fato será 

registrado pela Comissão no processo e independente disso a audiência será realizada 
para a produção das provas requeridas pelo chefe imediato.

  § 4º.   Se o empregado não comparecer na audiência pessoalmente ou por representante esse 
fato será registrado no processo.

Art. 53.	Encerrada	a	instrução,	dar-se-á	vistas	à	defesa	para	apresentação	de	razões	finais,	no	
prazo	de	03	(três)	dias,	mediante	notificação	escrita.

Art. 54.  Após a defesa, a Comissão Processante elaborará relatório conclusivo,devidamente fun-
damentado, no prazo de 10 dias, no qual poderá: 

  I.   Recomendar a pena de demissão, a qual será imposta pelo Coordenador Geral;
  II.   Reformar o pedido para aplicação de penalidade mais branda, qual será imposta pelo 

chefe imediato;
  III.   Arquivar o processo por ausência de provas. 
Art. 55.  Da decisão da Comissão Processante cabem recursos de primeira e segunda instância na 

forma dos artigos 34 a 49 deste Decreto.

CAPITULO XI
DOS ADICIONAIS

Art 56.  Aos Agentes de Trânsito, em pleno exercício de suas atividades, observados os critérios 
do	processo	de	seleção,	fica	autorizado	o	pagamento	de	adicionais	por	desempenho	de	
função da seguinte forma:

		I.	 		aos	Agentes	de	Trânsito	II,	em	atividade	junto	à	fiscalização	do	trânsito,no	exercício	do	po-
der	de	polícia	de	trânsito,	será	pago	adicional	por	desempenho	de	função	de	fiscalização	
do trânsito conforme valores da Tabela anexa à Lei 10.811/2011;

  II.  aos Agentes de Trânsito I, em atividade junto ao Estacionamento Regulamentado, será 
pago	adicional	por	desempenho	de	função	de	fiscalização	do	estacionamento	regulamen-
tado conforme valores da Tabela anexa à Lei 10.811/2011;

  III.  aos Agentes de Trânsitos, em atividade administrativa junto à AMTT, que passarem por 
processo	 de	 reabilitação	 profissional	 oriunda	 do	 Instituto	 Nacional	 do	 Seguro	 Social	 -	
INSS, será pago adicional por desempenho de função administrativa conforme valores da 
Tabela anexa à Lei 10.811/2011.

Art.57.  Os adicionais por desempenho de função previstos no artigo anterior constituem vanta-
gem pecuniária, de caráter mensal, que a Administração Municipal concede aos servido-
res Agentes de Trânsito em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos através de 
ações de avaliação ou de capacitação, mediante prévia formação oferecida pela Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte - AMTT.

  § 1º   Os adicionais previstos nesta Lei retribuem as peculiaridades do setor funcional, em espe-
cial, o desgaste físico-mental decorrente da execução de trabalhos de escalas de serviço, 
os deslocamentos constantes no cumprimento de tarefas inerentes à respectiva função, 
bem como o trabalho externo e em horários irregulares.

  § 2º   Receberão os respectivos adicionais os Agentes de Trânsito designados através de ato 
próprio do Prefeito Municipal, conforme listagem encaminhada pela Presidência da AMTT.

Art.58.		O	pagamento	do	adicional	pela	atividade	de	fiscalização	de	 trânsito	será	precedido	da	
aprovação em processo seletivo aberto a todos os Agentes de Trânsito.

Art.59.  O processo seletivo de que trata o artigo anterior obedecerá às seguintes etapas:
  I  publicação de edital de inscrição indicando o número de vagas para Agente I e/ou II, com 

prazo de 5 (cinco) dias;
  II   comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos:
   a) possuir Ensino Médio ou Técnico equivalente;
   b) possuir habilitação para dirigir/conduzir veículos da categoria "B";
   c) obter, no Teste de Aptidão Físico (TAF), de acordo com as faixas etárias, o índice míni-

mo igual a B (BOM);
	 		d)	realizar	capacitação	de	acordo	com	a	Matriz	Curricular	definida	pelo	Coordenador	do	

Centro de Formação e Capacitação da AMTT;
   e) ter disponibilidade para o trabalho em regime de escala de acordo com a necessidade 

do serviço.
  III  ser aprovado em teste objetivo com 10 questões, com valor de 1 ponto cada questão de, 

pelo menos, 60%;
		IV	 	 ser	classificado	pela	pontuação	sendo	que	o	desempate	será	pela	assiduidade	e	pontua-

lidade;
  V  será designado, após o cumprimento das exigências anteriores e da aprovação na sua 

capacitação, como descreve o Artigo 280, § 4º do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 60. Será designada Comissão Permanente de Avaliação para Continuidade da Concessão 

do Adicional por Desempenho de Função de Fiscalização de Trânsito, responsável por 
aferir	a	capacidade	e	a	aptidão	profissional	para	a	área	de	trânsito,	conforme	regulamento	
específico.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61. Este Regimento Interno será alterado por proposta do Presidente da AMTT.
Art. 63. Os casos omissos ou as dúvidas de interpretação serão dirimidas mediante parecer jurídi-

co.
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D E C R E T O  Nº  1 7. 2 6 0,  de  24/04/2020
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. 25113/2019,

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 o Decreto nº 16.165, de 
02 de julho de 2019.

   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em  24 de abril de 2020.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Municipal

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;	
  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 poli-

mento 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 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. 9º.  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. 10. 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. 11. Poderá ser restringido ou dispensado o uso de uniforme ou EPI, equipamentos e assessó-
rios 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 mo-

mento em que esta comprovar a existência da gestação por meio de exame médico.
Art. 12. 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. 13. O descumprimento do disposto nos artigos 1º ao 8º e seus incisos deste Decreto, implica-
rá na aplicação das sanções disciplinares;

Art. 14. 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.

TÍTULO II
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Capítulo I
DA ESPECIFICAÇÃO

Art. 15. 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 comu-
nicada	via	notificação	para	ciência	do	comando.

Art. 16. São transgressões disciplinares:
		I.	 	 todas	as	ações	ou	omissões	contrárias	à	disciplina,	especificadas	no	Título	VII;	
		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. 17.	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;
  II.  quando incidir qualquer uma das excludentes de ilicitude.
Parágrafo único. Não haverá penalidade quando for reconhecida qualquer causa dos incisos 

supracitados.
Art. 18. São circunstâncias atenuantes:
  I.  bom comportamento;
  II.  relevância de serviços prestados;
  III.  ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior;
  IV.  ter sido cometida a transgressão em defesa própria, de seus direitos ou de outrem, não se 

configurando	causa	de	justificação.
Art. 19. 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;
		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. 20.	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. 21. 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. 22.	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;
  III.  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.
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Art. 23. 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	44	deste	Decreto.

Art. 24. A suspensão consiste no cerceamento ao trabalho, sofrendo o punido a perda pecuniária, 
durante o período.

Art. 25. 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. 26. 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;
  IV.  a penalidade imposta.
Art. 27. 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. 28. 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;
  V.  a penalidade disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil ou penal que lhe 

couber;
  VI.  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. 29. 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. 30. A revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade.

TÍTULO IV
DO COMPORTAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 31. 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;
  V.  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. 32. 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. 33. Será prescrita a penalidade de advertência e suspensão, registrada em suas alterações, 
após cinco anos de sua publicação.

Art. 34. A prescrição de penalidade não surtirá efeito retroativo.

Capítulo III
DAS RECOMPENSAS

Art. 35. 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. 36. 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. 37.	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. 38. Quanto à apresentação pessoal o Guarda Municipal deve:
  I.  manter o seu uniforme limpo e apresentável;
  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;
  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. 39. 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 necessá-

ria;
  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 servi-

ço;
  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	

destina;
  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.  impedir 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;

  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. 40. 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 

Municipal	de	Cidadania	e	Segurança	Pública	subordinam-se	à	chefia	do	mesmo.
Art. 41. 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;
  IV.  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 

técnica;
   e) manter sob controle as viaturas em operação;
   f) preencher de forma correta e legível os impressos em uso;
   g) reportar-se sempre ao Supervisor ou seu representante sobre informações ou ordens, 

e informar o mesmo sobre ocorrências em andamento.
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Capítulo III
DA ATUAÇÃO DE MOTORISTAS, MOTOCICLISTAS E CICLISTAS

Art. 42. 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	qual-

quer 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 autori-

zação 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 

envolvimento 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 

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

tos somente mediante autorização do Comando.
  III.   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 

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

tos 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. 43. 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 Muni-

cipal 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 solicita-

do.
  II.  Compete ao Subcomandante da Guarda Municipal:
   a) assessorar diretamente o Comandante da Guarda Municipal, como seu principal ad-

junto;
   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 Mu-

nicipal, 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 ati-

vidades de relações públicas da Corporação;
   f) representar a Corporação sempre que designado pelo Comandante da Guarda Muni-

cipal;
   g) propor ao Comandante a escala de férias dos integrantes da Corporação;
   h) apresentar ao Comandante a proposta de distribuição dos integrantes da Corporação 

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

Guarda Municipal ou pelo Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública;
   j) Auxiliar a Ouvidora da SMCSP e Corregedoria da Guarda Municipal quando solicita-

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

superiores; 
   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 ativida-

des;	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 Opera-
cionais;

	 		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                      quan-
do solicitado.

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

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

des;	fiscalizar	a	atuação	dos	Guardas	Municipais;	
   d) inspecionar a apresentação individual dos Guardas Municipais; 
   e) 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; 

   f) elaborar relatórios diários relativos aos postos de serviços; comandar frações de 

Guardas Municipais, conforme a complexidade da situação; 
   g) Auxiliar a Ouvidora da SMCSP e Corregedoria da Guarda Municipal quando solicita-

do.
  V.   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 pa-

rágrafo 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 
Municipal 7.306/2003 – Lei Municipal de Criação da Guarda Municipal de Ponta Gros-
sa. 

TÍTULO VII
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES

Capítulo I
DA ADVERTÊNCIA

Art. 44. 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.  na reincidência, apresentar-se para o serviço com mais de cinco minutos atraso do início 

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 solici-

tado;
  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;
   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;
   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 adminis-
trativas vigentes;

		XXVIII.	não	ter	o	devido	zelo	com	qualquer	material	da	Guarda	Municipal	que	lhe	seja	confiado;
		XXIX.		 faltar,	sem	motivo	justificado,	a	serviço	de	que	deva	tomar	parte;
  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 indispen-

sáveis 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 mem 

bro 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 autorida-

de 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	respon-

sabilidade 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;
		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, respeitan-
do-se as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Capítulo II
DA SUSPENSÃO

Art. 45. As transgressões a que se comina pena de suspensão enumeram-se na ordem progres-



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.832 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2020 9

siva de sua gravidade.
Art. 46. 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;
  V.  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 au-

toridade 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 Che-

fe 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 comina-

da 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. 47. 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 

recuperado;
  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;
  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.

Art. 48. 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;
  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 

elevará até dezoito dias, na segunda até vinte e quatro dias, e sucessivamente, não exce-
dendo a 30 dias, respeitando sempre às circunstâncias atenuantes e agravantes.

Art. 49. 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 armas e munições particular em serviço;
  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.  Promover desordens;
  VI.  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;
		VII.	 	 é	expressamente	proibido	filmar,	fotografar	e	divulgar	imagens	captadas	pelas	câmeras	da	

Central de Videomonitoramento da Guarda Municipal de Ponta Grossa sem autorização 
do Superior Hierárquico ou do responsável pelo setor.

Parágrafo único.  Na primeira reincidência em transgressão prevista neste artigo a pena comi-
nada se elevará até vinte e quatro dias, na segunda, até trinta dias de suspensão, e su-
cessivamente, não excedendo o limite de 30 dias, respeitando sempre às circunstâncias 
atenuantes e agravantes.

Art. 50. 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. 51. Faltas previstas com pena de suspensão de 24 (vinte e quatro) até 30 (trinta) dias.
  I.  valer-se ou fazer uso do cargo ou função pública para praticar assédio sexual, moral ou 

importunação sexual;
  II.  apresentar-se publicamente em visível estado de embriaguez, estando uniformizado;
  III.  participar de conturbação de ordem pública;
  IV.  aliciar, ameaçar ou coagir vítima, testemunha ou perito durante procedimento administra-

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

mos entendimentos que coloquem em dúvida a sua honestidade funcional;
		VII.	 	 disparar	arma	de	fogo,	quando	no	exercício	da	função,	sem	motivo	justificável;
		VIII.	 	 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. 52. 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;
  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.

Parágrafo único: A pena de demissão referente aos incisos III, IV e V do presente artigo aplicar-
-se-á após o trânsito em julgado do Processo Criminal. 

Capítulo IV
DO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 53. 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 meios os superiores hierárquicos relacionados no Ar-
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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;

		XXI.	 	 crimes	tipificados	na	Lei	9.455/97	–	Tortura.
Art. 54. 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 Proces-
sante será emitida pelo Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública, com base 
neste	Decreto,	devendo	obrigatoriamente	ser	publicada	em	Diário	Oficial	do	Município.

Art. 55. 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. 56. Encerrada	a	 instrução,	dar-se-á	vista	à	defesa	para	apresentação	de	 razões	finais,	no	
prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 57. Após a defesa, a Comissão Processante elaborará relatório conclusivo, encaminhando-se 
o processo para decisão do Secretário Municipal de Cidadania e Segurança Pública;

Art. 58. Após o julgamento do inquérito administrativo é vedado à autoridade julgadora avocá-lo 
para	modificar	a	sanção	aplicada	ou	agravá-la.

Art. 59. 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. 60. Os procedimentos disciplinados neste Decreto terão sempre tramitação em autos pró-
prios, sendo vedada sua instauração ou processamento em expedientes que cuidem de 
assuntos 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. 61. 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 consul-
tar o processo em todas as suas fases.

Capitulo V
DA PRESCRIÇÃO DE PENALIDADES

Art. 62. 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;
  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.

Capítulo VI
DAS PENALIDADES ACESSÓRIAS

Art. 63. Além das penalidades previstas neste Regimento poderão ser aplicadas cumulativamente 
outras acessórias.

Parágrafo único. São penalidades acessórias:
  I. destituição de função;
  II. proibição do uso do uniforme.

Capítulo VII
DO CUMPRIMENTO DAS PENALIDADES

Art. 64.	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. 65. 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. 66. 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. 67. 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, somen-

te poderá ausentar-se do local do evento quando autorizado pelo Superior Hierárquico ou 
pelo Coordenador da Defesa Civil. 

Art. 68. Quando designado, o Guarda Municipal poderá atuar nos eventos que estejam sob a 
fiscalização	da	Defesa	Civil.	

Art. 69. 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. 70. O Guarda Municipal envolvido em ocorrência relacionada à Violência Doméstica e Fami-
liar	tipificada	na	Lei	11.340/2006	–	Lei	Maria	da	Penha,	terá	a	concessão	de	uso	de	arma	
de fogo e munições fornecidas pela Instituição suspenso, salvo se existir decisão judicial 
em contrário.

Art. 71.  Caso o Guarda Municipal seja condenado após o trânsito em julgado de processo criminal 
relacionado	à	crimes	tipificados	na	Lei	11.340/2006	–	Lei	Maria	da	Penha		,	terá	seu	porte	
funcional cancelado.

Art. 72.	O	Guarda	Municipal	envolvido	como	autor	em	ocorrências	de	crimes	tipificados	na	LEI	Nº	
8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 que dispõe sobre os crimes hediondos e/ou equipara-
dos terá sua concessão de uso de arma e munições fornecidas pela Instituição suspenso 
até	o	 final	 do	Procedimento	Administrativo	e	 trânsito	 em	 julgado	do	processo	 criminal,	
salvo se existir decisão judicial em contrário;

Art. 73.  Caso o Guarda Municipal seja condenado após o trânsito em julgado de processo criminal 
relacionado	a	crimes		tipificados	na	LEI	Nº	8.072,	DE	25	DE	JULHO	DE	1990	que	dispõe	
sobre os crimes hediondos e/ou equiparados, terá seu porte funcional cancelado.

Art. 74. Ao	 ingressar	na	carreira	de	Guarda	Municipal	será	o	Guarda	Municipal	classificado	no	
comportamento "Bom".

Art. 75. Ao Guarda Municipal de carreira será dado o antenome de GM seguido do nome de Guer-
ra

Art. 76. Os casos omissos no presente Regimento Disciplinares serão resolvidos pelo Secretário 
Municipal de Cidadania e Segurança Pública.

Art. 77.  O presente Regimento Disciplinar não exime a aplicação subsidiaria das legislações mu-
nicipais.

Art. 78  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.  17.260/2020
CLASSIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO DOS UNIFORMES

  § 1º.  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;

  I.  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 acessórios cedidos pela instituição;

   a)  Cobertura tipo Boné modelo Americano ou 06 gomos, na cor azul marinho, aba curva 
simples, regulador de tecido com fecho de metal, na frente bordado brasão da Guarda 
Municipal em tamanho proporcional, na lateral esquerda brasão da Secretaria Muni-
cipal	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, bo-
tões dourados 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	 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 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 pre-
ga 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 acabamento em pesponto;

  § 2º.  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.

  I.  Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preta, Porta algemas, Alge-
mas, Porta rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, Tonfa e 
demais acessórios cedidos pela instituição;

  II.  Cobertura tipo Boné modelo Americano ou 06 gomos, na cor azul marinho, aba curva 
simples, 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;

  III.  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 Munici-
pal	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 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;

  IV.  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;

  V.  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. 

  § 3º.  Uniforme Motociclista  3º  GM Operacional Motociclista: Cobertura tipo Boina, Gandola 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.

  I.  Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preto, Porta algemas, Alge-
mas, Porta rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, Tonfa e 
demais acessórios cedidos pela instituição;

  II.  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;

  III.  Camisa Manga Longa Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, talhe de 
gandola, abertura na frente em toda a extensão, com vista embutida fechada por velcro, 
gola tipo esporte, mangas Longas com cotoveleira, platinas de ombro, com dois bolsos 
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frontais, lado esquerdo com alojamento de caneta nas portinholas do bolso, acima do 
peito lado esquerdo bordado costurado o Brasão da Guarda Municipal de Ponta Gros-
sa,	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;

  IV.  Calça Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, com 02 (dois) bolsos fron-
tais, 02 (dois) bolsos na lateral da perna um em cada perna, 02 (dois) bolsos traseiros, 
todos os bolsos com fechamento em zíper;

  V.  Colete Tático Modular, na cor azul marinho, com escrito do Grupamento ou Guarda Mu-
nicipal 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;

  VI.  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 impactos, proteção dos dedos através de grip de silicone que permitam 
a mobilidade das articulações;

  VII.  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;

  VIII.  Cotoveleira, na cor preta, em plástico injetado articulada, fechamento com cintas com 
elástico e velcro;

  IX.  Joelheira, na cor preta, com proteção contra impacto em joelho e canela em plástico inje-
tado, fechamento com cintas elásticas e velcro;

  X.  Capacete, na cor branca, escamoteavel com viseira solar interna de proteção embutido, 
viseira transparente antirrisco, com plotagem padrão Guarda Municipal.

  § 4º.  UNIFORME  OPERACIONAL – 4º GM Operacional: Cobertura tipo Boina, Gandola de 
manga comprida, Colete Tático Modular, Colete balístico, Calça azul marinho tipo bomba-
chita, Meias preta ou azul marinho, Coturno na cor preto.

  I.  Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preto, Porta algemas, Alge-
mas, Porta rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, Tonfa e 
demais acessórios cedidos pela instituição;

  II.  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;																		

  III. 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 esporte, 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 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	
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;

  IV.  Calça Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, com 02 (dois) bolsos fron-
tais, 02 (dois) bolsos na lateral da perna um em cada perna, 02 (dois) bolsos traseiros, 
todos os bolsos com fechamento em zíper;

  V.  Colete Tático Modular, na cor azul marinho, com escrito do Grupamento ou Guarda Mu-
nicipal 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.

  § 5º.  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.

  I.  Acessórios: Cinto na cor azul, Cinturão de guarnição na cor preta, Porta algemas, Alge-
mas, Porta rádio, Coldre Pistola ou Coldre Revolver com Jet loader, Porta tonfa, Tonfa e 
demais acessórios cedidos pela instituição;

  II.  Cobertura tipo Boné modelo Americano ou 06 gomos, na cor azul marinho, aba curva 
simples, 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;

  III.  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 Munici-
pal	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 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;

  IV.  Bermuda Operacional Masculino/Feminino, na cor azul marinho, com 02 (dois) bolsos 
frontais, 02 (dois) bolsos traseiros, todos os bolsos com fechamento em zíper;

  V.  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;

  VI.  Cotoveleira, na cor preta, em plástico injetado articulada, fechamento com cintas com 
elástico e velcro;

  VII.  Joelheira, na cor preta, com proteção contra impacto em joelho, em plástico injetado, 
fechamento com cintas elásticas e velcro;

  VIII.  Capacete de proteção para ciclista, na cor azul marinho, com sistema de ajuste rápido, em 
poliuretano expandido;

  IX.  Tênis na cor preta.
  § 6º.  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
  § 7º.  As peças complementares, usadas com os conjuntos de uniformes descritos deste Decre-

to são:
  I.  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 Pon-
ta	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 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;

  II.  Capa de Chuva - confeccionada em material impermeável na cor azul marinho, com a 
inscrição Guarda Municipal – Ponta Grossa em branco nas costas;

  III.  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;

  IV.  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 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.

  § 8º.	 	 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
  § 9º.  Os distintivos reproduzidos a serem utilizados no fardamento regulamentado por este De-

creto abrange:
		I.	 	 Biriba	de	Identificação,	medindo	aproximadamente	12cm,	confeccionado	em	tecido	azul	

marinho, com o nome, função e tipagem sanguíneo do Guarda Municipal bordado, costu-
rado acima do bolso direito;

  II.  Barretas de Condecoração, concedido ao Guarda Municipal por mérito, tempo de serviço, 
atos especiais, bravura, conforme disposição de decreto próprio ou ordem de serviço;

  III.  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;

  IV.  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;

  V.  Os distintivos reproduzidos a serem utilizados no fardamento operacional deverão respei-
tar o máximo de 2 (dois) distintivos no colete modular;

  VI.  Será permitido até o máximo de 2 (dois) distintivos no lado direito do peito, acima da biriba 
de	identificação;

  VII.  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
  § 10.	 	 As	insígnias	usadas	para	classificação	hierárquica	da	Guarda	Municipal	de	Ponta	Grossa	

serão a seguinte:
  I.  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	
sanguínea na cor vermelha.

  II.  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;

  III.  Corregedor da Guarda Municipal 
	 	 Biriba	de	identificação	com	escrita	com	o	nome	e	função	na	cor	amarelo	ouro	e	a	tipagem	

sanguínea na cor vermelha.
  IV.  Ouvidor da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública;
	 	 Biriba	de	identificação	com	escrita	com	o	nome	e	função	na	cor	amarelo	ouro	e	a	tipagem	

sanguínea na cor vermelha.
  V.  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.
  VI.  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.
  VII.  Coordenador da Defesa Civil
	 	 Biriba	de	identificação	com	escrita	com	o	nome	e	função	na	cor	amarelo	ouro	e	a	tipagem	

sanguínea na cor vermelha.
  VIII.  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.
  IX.  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 7. 2 6 4, de 24/04/2020
Altera o Decreto nº. 16.990, de 10/02/2020, 
conforme especifica.

  O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com o contido no protocolo SEI nº. 07733/2020,

D E C R E T A
Art. 1°.  O Decreto nº. 16.990, de 10/02/2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:
  “Art. 1º.  ...
    I.  ...
    a) Secretário Municipal de Esportes (NR)
     Marcos Antonio Macedo - Presidente
   ...
   ...”
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 24 de abril de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  1 7. 2 7 2,  de  27/04/2020

Transfere emprego público do Quadro de 
Pessoal da Fundação Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa para o Quadro de Pesso-
al da Prefeitura Municipal 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, de acordo com o 
disposto na Lei Municipal nº 13.345/2018;  Lei Municipal nº. 12.839/2017 e tendo em vista o contido 
no protocolado SEI nº 22.942/2020,  

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica transferido, a partir de 17 de abril de 2020, do Quadro de Pessoal da Fundação Mu-

nicipal de Saúde de Ponta Grossa para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Ponta Grossa, conforme a Lei nº. 4.284, de 28/07/1989, o seguinte emprego público:

Anexo I
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Empregos Efetivos
Grupo II – Pessoal de Nível Médio

N. de vagas Denominação C.H.D. Nível
01 Assistente de Administração II 08 14

Art. 2º.		 Em	consequência	do	previsto	no	artigo	anterior,	fica	igualmente	transferida,	a	partir	de	17	
de abril de 2020, a servidora Maria Solange Chociai Pitela, matrícula nº. 20.905, Assisten-
te de Administração II, com lotação na Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.
   PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 27 de abril de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK
Procurador Geral do Município

______________________________________________________________________________

L I C I TA Ç Õ E S

RESULTADO DO PREGÃO 52/2020
Com base na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licitatório 
realizado sob a modalidade Pregão nº 52/2020 – Processo nº 78/2020 – para Aquisição de Toners 
para uso do PROCON. realizado em 02/04/2020.
FORNECEDOR: JL MARTINS  IMFORMATICA - CNPJ: 23.186.928/0001-08

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

Valor Total 
(R$)

1 1

TONER de reposição para 
impressora, HP CE 255X, 
original, com logotipo e 
lacre do fabricante, pronto 
para uso. (compatível com 
a impressora HP Laser Jet 
Pro MPF M521dn.

NELPRINT 
NP 255X UND 5 250,0000 1.250,0000

2 1

TONER de reposição para 
impressora HP CE 278ª 
Preto, original, com logo-
tipo e lacre do fabricante, 
pronto para uso. (compa-
tível com a impressora HP 
LASERJET 1606DN)

NELPRINT 
NP 278A UND 10 107,0000 1.070,0000

Valor Total do Fornecedor: R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais).
Ponta Grossa/PR, 08 de maio de 2020.

Beatriz Vieira
Pregoeira

R A T I F I C A Ç Ã O  D E  INEXIGIBILIDADE D E  L I C I T A Ç Ã O  N º  12 / 2020

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Estado do PARANA

DATA: 05/05/2020       PROTOCOLO: 25215 / 2020 PROCESSO: 121

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

CONTRATADO(A)

Fornecedor: VIACAO SANTANA IAPO LTDA

Endereço: MONTEIRO LOBATO, 2001

Bairro: JARDIM CARVALHO   Cidade: PONTA GROSSA - PR CEP: 

CNPJ: 76.803.766/0001-76  Insc. Estadual: 

Telefone: 4232384000

OBJETO

Aquisição de passagens rodoviárias - linha Metropolitana, para uso das servidoras lotadas na Secretaria Municipal de Educação do 

Município de Ponta Grossa.

JUSTIFICATIVA

Artigo 25, I da Lei 8.666/93

Programática Fonte Descrição

DESPESA

0900212361007620783390330000 104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0900212365008020873390330000 104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

ITEM(S)

Qtde.UnidadeDescriçãoItemOrdeLot V. Unitário V. Total

 1  1  56959  633.00Passagem Intermunicipal Ponta Grossa x Carambei.  6,15  3.892,95 UND

 2  1  115069  633.00Passagem Intermunicipal Carambeí x Ponta Grossa  4,45  2.816,85 UND

 3  1  115068  1266.00Passagem Intermunicipal Ponta Grossa x Castro  7,30  9.241,80 UND

 4  1  56958  1266.00Passagem Intermunicipal Castro x Ponta Grossa  5,60  7.089,60 UND

Total:  23.041,20 

Artigo 25, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993.

EMBASAMENTO LEGAL

ESMERIA DE LOURDES SAVELI

Secretaria Municipal de Educação

Pág. 1/1www.elotech.com.br

______________________________________________________________________________
DESCARTE DE NUMERAÇÃO Nº 003/2020

Considerando o fato da não conclusão de trâmites internos e/ou de força maior, e de forma a 
cumprir o estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, decidimos pelo DESCARTE 
da numeração do processo licitatório inexigibilidade nº 011/2020 em epigrafe, tornando assim, 
processo sem efeito legal.

Ponta Grossa, 08 de maio de 2020.
Departamento de Compras e Contratos

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento

C O N T R ATO S

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 033/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 24/04/2020 a 24/04/2021. 
CLÁUSULA	SEGUNDA:	Em	razão	da	renovação	do	contrato	por	mais	12	(doze)	meses,	fica	acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais).
______________________________________________________________________________

SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 034/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 02/04/2020 a 02/04/2021.
CLÁUSULA	SEGUNDA:	Em	razão	da	renovação	do	contrato	por	mais	12	(doze)	meses,	fica	acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 1.600.000,00 
(um milhão e seiscentos mil reais).
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 266/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS EIRELI – ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam ambas as partes na suspensão do presente contrato por tempo 
indeterminado, a partir de 13/04/2020.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 308/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JULIO EDUARDO KELTE ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam ambas as partes na suspensão do presente contrato por tempo 
indeterminado, a partir de 13/04/2020.

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

EDITAL DE QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS QQCM.27482.20.252.01
PROCESSO/SEI: 27482/2020
OBRA CPS 252 Rua JOÃO SCHMIDT FILHO
TRECHO: Rua SEBASTIÃO NASCIMENTO x Rua PROFESSOR COELHO E SOUZA
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.
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1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de Taunay, nº 794 
é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela administração e execução 
da obra, detendo competência exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza técnica sobre 
a mesma.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO - requisito a) do inciso I, Artigo 82 do CTN
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 CPS ou por 
empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
 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 - requisito b) do inciso I, Artigo 82 do CTN
O custo total desta obra é decorrente do seguinte orçamento:  

 
ORÇAMENTO 

OBRA:  RUA JOÃO SCHMIDT FILHO LARGURA (m) 7,00 

TRECHO:  RUA  SEBASTIÃO NASCIMENTO X RUA PROFESSOR 
COELHO E SOUZA TESTADA (m) 95,01 

BAIRRO:  CONTORNO- VILA RAQUEL ÁREA PRINCIPAL (m²) 665,04 
  ÁREA COMUM (m²) 48,96 
  ÁREA TOTAL (m²) 714,00 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT. VALOR 
UNIT. (R$) CUSTO (R$) 

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA         

1.1 
Meio-fio de concreto com sarjeta incluindo fornecimento 
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral 
com argila 

m 224,00 38,00 8512,00 

1.2 Remoção de material de 1ª categoria Incluindo 
escavação, carga, transporte e depósito - DTM = 4km m³ 128,52 11,00 1413,72 

1.3 Regularização e compactação do sub-leito m² 1077,12 3,50 3769,92 

1.4 Sub-base em pedra britada incluindo transporte, 
espalhamento e compactação - e = 15cm m³ 181,75 120,00 21809,45 

1.5 Base em brita graduada simples incluindo transporte, 
espalhamento e compactação - e = 10cm m³ 121,16 129,00 15630,11 

1.6 Imprimação com emulsão asfáltica RR-1C. m² 714,00 6,00 4284,00 
1.7 Revestimento asfáltico em CBUQ - e = 4cm  m² 714,00 37,00 26418,00 

SUB-TOTAL R$ 81.837,20  
2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS         

2.1 Movimento de terra p/ abertura de valas incluindo 
escavação, carga e transporte - DTM = 4km m³ 81,00 10,50 850,50 

2.2 Reaterro e apiloamento de valas com material das valas 
incluindo escavação, carga e transporte - DTM = 10km m³ 69,70 25,00 1742,40 

2.3 
Corpo de bueiro tubular de diâmetro 40 cm incluindo 
transporte, assentamento e rejunte com carga de 
cimento e areia traço 1:4 

m 90,00 117,00 10530,00 

2.4 
Corpo de bueiro tubular de diâmetro 60 cm incluindo 
transporte, assentamento e rejunte com carga de 
cimento e areia traço 1:4 

m 0,00 160,00 0,00 

2.5 Boca de lobo tipo BL 40/60-1 un 0,00 807,00 0,00 
2.6 Boca de leão tipo BLE 40/60-1 un 0,00 770,00 0,00 
2.7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 1,00 900,00 900,00 
2.8 Ala de saída tipo 40/60-1 un 0,00 1400,00 0,00 

2.9 Reforma de Boca de Leão para Boca de Lobo com 
Grelha  un 6,00 510,00 3060,00 

SUB-TOTAL  R$ 17.082,90  
CUSTO DA OBRA R$ 98.920,10 

DESPESAS ACESSÓRIAS R$ 9.892,01 
CUSTO TOTAL DA OBRA R$108.812,11 

CUSTO POR METRO 
QUADRADO R$ 152,40 

 
4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - requisito c) do 
inciso I, Artigo 82 do CTN 
 
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributária denominada 
Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, sendo que o valor referente ao 
limite individual será posteriormente apurado e objeto de notificação mediante publicação do edital 
de notificação de lançamento da contribuição de melhoria, próprio para esta obra. 
 
5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA - requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN 
 
Obra de pavimentação do seguinte logradouro: 
 

OBRA:  RUA JOÃO SCHMIDT FILHO 
TRECHO:  RUA  SEBASTIÃO NASCIMENTO X RUA PROFESSOR COELHO E SOUZA 
BAIRRO:  CONTORNO- VILA RAQUEL 

 

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

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO - requisito c) 
do inciso I, Artigo 82 do CTN
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 - requisito d) do inciso I, Artigo 82 do CTN
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
OBRA:  RUA JOÃO SCHMIDT FILHO
TRECHO:  RUA  SEBASTIÃO NASCIMENTO X RUA PROFESSOR COELHO E SOUZA
BAIRRO:  CONTORNO- VILA RAQUEL

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 - re-
quisito e) do inciso I, Artigo 82 do CTN)
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. PRAZO E REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAÇÃO 
-requisito dos incisos II e III, Artigo 82 do CTN
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, 05 de Maio de 2020.
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 Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS. 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro

CAIXA DA 
RUA metro

½ PISTA 
metro

ÁREA 
m2

RONALDO DA LUZ 18829 12 07 13,50 7,00 3,50 47,25
ADAIL FRANCISCO 18831 12 09 13,50 7,00 3,50 47,25

ROSANGELA DE SOUZA 16198-5 12 10 1,75 7,00 3,50 6,125
ELDER SERAFIM 

PONTES 16198-6 12 10 1,75 7,00 3,50 6,125

JOSÉ ANTONIO 
RODRIGUES 16198-7 12 10 1,75 7,00 3,50 6,125

MARIA INÊS ARAÚJO 
RIBAS PEREIRA 18969 10 01 42,50 7,00 3,50 148,75

SEBASTIÃO ARAÚJO 
RIBAS 18968 10 14 12,00 7,00 3,50 42,00

DIEGO JOSÉ DIAS 13552-6 10 15 5,70 7,00 3,50 19,95
KARINE DAYANE MIARA 13552-2 10 15 8,00 7,00 3,50 28,00

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E  M E I O  A M B I E N T E

SÚMULA	DA	CONCESSÃO	DA	Licença	Ambiental	Simplificada
ART & TERRA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Torna público que recebeu da Secre-
taria	Municipal	de	Meio	Ambiente	de	Ponta	Grossa	–	PR,	a	Licença	Ambiental	Simplificada		com	
validade de 2 anos para atividade Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, na R TEIXEIRA MENDES 819 - Uvaranas, 
Ponta Grossa - Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LAS
ART & TERRA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA Torna público que irá requerer a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de sua Licença Ambiental Sim-
plificada,	para	Transporte	rodoviário	de	carga,		exceto	produtos	perigosos	e	mudanças,		intermuni-
cipal, interestadual e internacional R TEIXEIRA MENDES 819, Uvaranas, Ponta Grossa – Paraná.
______________________________________________________________________________

SÚMULA	DO	REQUERIMENTO	DA	Licença	Simplificada
O DANIEL DO AMARANTE & AMARANTE LTDA torna público que irá requerer a Secretaria 
Municipal	de	Meio	Ambiente	de	Ponta	Grossa	–	PR,	a	Licença	Simplificada,	para	a	atividade	de	
Serviços	de	lavagem,	lubrificação	e	polimento	de	veículos	automotores	implementada	na	AV	SOU-
ZA NAVES s/n, Chapada – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ANA MARIA AMARAL – inscrito no CNPJ 32.817.654/0001-07, torna público que irá requerer a 
Secretaria	Municipal	de	Meio	Ambiente	de	Ponta	Grossa	–	PR,	a	Licença	Ambiental	Simplificada	
para fabricação de móveis com predominância em madeira, localizado na rua Almirante Barroso, 
nº 4244, bairro Uvaranas CEP 84.020.030 - Ponta Grossa, PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA LP – Licença Prévia
JOCADS METALURGICA LTDA – inscrito no CNPJ 35.386.039/0001-73, torna público que irá 
requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Prévia para 
Serviços de usinagem, tornearia e solda, localizado na Rua Regina Basso Martins, s/nº, Bairro 
Colônia Dona Luiza. CEP 84.046-256, Ponta Grossa, PR.

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

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº 059/2019.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: TRIÂNGULO ALIMENTOS LTDA
CLÁUSULA	PRIMEIRA:	Fica	retificada	a	cláusula	terceira	do	contrato	n°.	059/2019,	que	passa	a	
ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço total para o presente ajuste é R$ 49.651,20 (quarenta e nove mil, seiscentos e 
cinquenta e um reais e vinte centavos), constante da proposta vencedora da licitação, 
aceito	pela	CONTRATADA,	entendido	este	como	preço	justo	e	suficiente	para	a	total	exe-
cução do presente objeto.”

CLÁUSULA	SEGUNDA:	Fica	 também	retificado	o	Anexo	 I	–	Termo	de	Referência	do	Objeto	do	
contrato n° 059/2019, que passa a ter a seguinte redação: 

“CONTRATO N°. 059/2019
ANEXO I

..

1. TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
LOTE 1
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. (R$)

1 MUSCULO BOVINO SEM OSSO, EM CUBOS 
(3X3 CM) RESFRIADO. KG 1020 8,80

LOTE 4
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. (R$)

1 CARNE BOVINA COXÃO MOLE BIFE DE 130 G 
BATIDO E RESFRIADO. KG 2280 17,84

”
______________________________________________________________________________

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO	NA	FORMA	ELETRONICA	N˚	044/2020

 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 
através de seu Departamento de Compras, informa aos interessados em participar do Pregão na 
Forma	Eletrônica	n˚	044/2020,	a	sua	SUSPENSÃO, para análise dos Termos de edital. Comuni-
camos que será informado, em tempo oportuno, a nova data e horário para abertura do referido 
Pregão,	através	de	publicação	em	Diário	Oficial	do	Município.
 Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras da Fundação 
Municipal de Saúde de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay. 950, no horário das 09h00min 
às 17h00min, ou ainda pelo fone (42) 3220-1015/3220-1000-ramal 1240.

Ponta Grossa,08 de Maio de 2020.
Pregoeira: Beatrice Farias



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.832 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 202014

FA S P G
F u n d a ç ã o  d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  d e  P o n t a  G r o s s a

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
EXTRATO DE CONTRATO

RETIFICAÇÃO Nº CONTRATO
CONTRATO Nº 005/2020 COVID 19 (LEI 13979/2020)

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: D’MILLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,
OBJETO: Aquisição de 3000 cestas básicas.
PRAZO: início em 11/05/2020 e término em 31/12/2020.
VALOR R$ 281.640,00 (duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta reais).
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 
LICITAÇÃO: Dispensa de licitação 008/2020.
______________________________________________________________________________

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
SUPERVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE CANCELAMENTO DA SESSÃO PUBLICA DO 
CHAMAMENTO 001/2020

 A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA, em virtude da ocorrên-
cia da pandemia, ocasionada pelo Coronavírus e orientações  para que se evite aglomerações 
evitando-se assim que outras pessoas sejam, infectadas, torna público o cancelamento da Sessão 
Pública do Chamamento 001/2020 - com vistas ao credenciamento para prestação de serviços 
notariais	e	de	registro	extrajudiciais	da	Comarca	de	Ponta	Grossa,	a	fim	de	realizar	atos	cartorários	
em	geral	(autenticação,	reconhecimento	de	firma,	certidões	e	outros)	necessários	à	Fundação	de	
Assistência Social de Ponta Grossa, em conformidade com a tabela de emolumentos vigente, pe-
rante os seguintes titulares:  Tabeliães de notas e Tabeliães de registro civil das pessoas naturais.
Em vista desta decisão informamos que, de acordo com previsão do edital haverá distribuição 
de serviços aos cartórios credenciados, através de sistema rotativo. Os cartórios credenciados 
em ordem de apresentação dos documentos e a ordem em que serão chamados é a que segue:
 1. 4º TABELIONATO DE NOTAS DULCINEIA RUIVO BASSO;
 2. 3º TABELIONATO DE NOTAS – TITULAR UBIRACI PEREIRA MESSIAS.
Informações complementares serão fornecidas junto a Supervisão de Compras e Licitações, sito à 
Rua Joaquim Nabuco, 59 – Centro, no horário das 09 às 17 horas, ou pelo telefone (042) 99900-
0974. 

Ponta Grossa, 11 de maio de 2020.
SIMONE KAMINSKI DE OLIVEIRA

Presidente
______________________________________________________________________________

Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa
Notificação

 Solicitamos a manifestação de VS Propaganda S/S Ltda, CNPJ 79.320.461/0001-00, no 
prazo de 05 dias decorridos desta publicação, a respeito de Pendências Contratuais com a Funda-
ção de Assistência Social de Ponta Grossa, Contrato 12/2017.

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

Aviso de Licitação AFEPON
Pregão, na forma eletrônica nº 4/2020

 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h05m do dia 25 de maio de 2020, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica 
para Aquisição de entrada de serviço completa padrão Copel para atender as necessidades da 
Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa. Valor Máximo: R$ 20.545,05(vinte mil, qui-
nhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos). 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/portaldatransparencia.

Ponta Grossa, 04 de maio de 2020
Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa

Danielle de Mattos Schlumberger

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

 
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA 11/05/2020   -  SESSÃO ORDINÁRIA
EM REGIME DE URGÊNCIA
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 49/2020:
Promove alteração na Lei nº 3.360 de 02/07/1981 e na Lei nº 10.408, de 03/11/2010, conforme 
especifica.

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

EM SEGUNDA DISCUSSÃO
DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 403/2019:
Acrescenta alínea “d.d” ao § 1º do art. 10 da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre o zone-
amento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa.

DO PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei Ordinária nº 13/2020:
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 26.445,47, e dá 
outras providências.

DO VEREADOR RICARDO ZAMPIERI
Projeto de Lei Ordinária nº 25/2020:
Denomina de ANTÔNIO CARLOS ANDREATA a Rua nº 2, do Loteamento Jardim Imperial, Bairro 
Cará-Cará, nesta cidade.

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE
Projeto de Lei Ordinária nº 46/2020:

Denomina de MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ CUNHA o Centro Municipal de Educação Infantil 
em construção, localizado na Rua Antonio Olavo Branco Martins no Residencial Athenas,  Bairro 
Contorno, nesta cidade.

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI
Projeto de Lei Ordinária nº 53/2020:
Denomina de MILTON SCHEMBERGER a Rua nº 12 do Loteamento Jardim Boreal 2, situado na 
Vila Borato, bairro Piriquitos, nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO
DO VEREADOR PAULO BALANSIN
Projeto de Lei Ordinária nº 371/2019:
Denomina	de	VALDINÉIA	KRUL	a	praça	pública	localizada	na	confluência	das	Ruas	Juriti,	Curió	e	
Garça, na Vila Santa Maria , nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR SGT. GUIARONE JÚNIOR
Projeto de Lei Ordinária nº 417/2019:
Promove alteração na Lei nº 13.071, de 15 de março de 2.018

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                         CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR
                         CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR FLORENAL SILVA
Projeto de Lei Ordinária nº 38/2020:
Denomina de IVONE FRANCO KICHILESKI  a Rua “C” do Loteamento Cidade Jardim, nesta ci-
dade,	conforme	especifica.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, com a inclusa Emenda de Redação
                        COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de maio de 2.020.
Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. FLORENAL SILVA

              Presidente                                                 1º Secretário
______________________________________________________________________________

DIARIAS CONCEDIDASPELO PODER LEGISLATIVO
ORDEM 32/2020

DATA CONCESSÃO 08.05.2020
NOME JULIO CÉSAR SCHEBELSKI-
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 937254-5/PR- 103.266
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINE-
TE DO VEREADOR  GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA COM DESTINO 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ  CONFORME REQUI-
SIÇÃO DE VEICULO N ° 740/2020

DATA/HORÁRIO INÍCIO 07/05/2020 – 08h00min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 07/05/2020 – 18h00min 
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BBF 3629

ORDEM 33/2020
DATA CONCESSÃO 08.05.2020
NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA
RG/MATRICULA 12.488 689-9 / 102251
DESTINO CURITIBA

MOTIVO

O MOTORISTA ACIMA CITADO ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINE-
TE DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA, COM DESTINO 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, E CÂMARA MUNICI-
PAL DE CURITIBA CONFORME REQUISIÇÃO DE VEICULO N ° 
748/2020

DATA/HORÁRIO INÍCIO 08/05/2020 – 07h30min 
DATA /HORARIO TÉRMINO 08/05/2020 – 15h00min
QUANTIDADE 0,1
VALOR UNITÁRIO R$ 60,00
VALOR TOTAL R$ 60,00
VEICULO UTILIZADO BCF 6503
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